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T A R T A L 0 M J E G Y Z É K . 
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1. I r á n y c z i k k e k . 

A földművelésügyi minister a néptaní-
tókért 

Ambrus József: A tanító mint mentő . 
Balla Balázs: A nyugdíjtörvény reví-

ziója . . . 
Hartha Pál: Ljj eszmék a tanítóegye-

sületekben • . . . 
Bcney Antul: A tanítói földek megvál 

tása 
Benécs Gusztáv: Tanítói gyermekek in-

ternátus.i 
— — Felügyelet és ügykezelés . 
— — Gondnokságok,iskolaszékek 

Börlsnkwé-Götz Iiúza: Színielőadás a 
kisdedóvodában 

Budisán János: Gondnokságok, iskola-
székek 

Burián Albert: Tanítók Háza . . . . 
— — A népiskola a tüdővész ellen 

Csernay József: A tanítógyülésekről 
Csizmadia Aladár: A tanítói földek és 

a helyi viszonyok 
C-<ulak J,(tjus: Az állami tanítók védelme 
Urach Ferencz: A tanítói földek adójáról 

— — A tanítói földek megváltá-
sáról 

Dunay László: Egyesüljünk 
E. Keményffy Katalin : A művészi érzék 

fejlesztése a népiskolában 
Elek Gyula: Szegény iskolás gyer-

mekek fölruházása 
Ember János : A vizsgálat 

— - 1899-1900. . V 
— — Tanítóvándorlás 

n n . . . 
Eötvös Mihály: A tanítók egyesületi 

munkásságáról 
Faragó János: Az államsegély második 

cziklusa 
Fülöp József Mezőgazdasági szakoktatás 

— — Gyakorlati irányok . . . . 
Geőeze Sarolta Kisegítő osztályok fej-

letlen tanulók számára 
GJ 'Z József dr.: Az illetékegyenértéki 

adózás iskolai vagyon és 
tanítói jövedelem szem-
pontjából 

Lap-
szám 

51 
49 

32 

44 

10 

12 
28 
46 
17 

11 
25 

27 
4 

12 
35 

17 

52 
25 
35 
47 
51 
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2 
31 
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51 5—6 
1 12 13 
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2 - 3 
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6 - 7 
6 7 

5 - 6 
4—6 
1—2 
3 4 
8—9 

4 - 5 

7—8 
1 - 3 
1 - 4 

13 7—10 

1 - 6 

Göőz József dr.: Tanítók katonai ü-ye . 
— — Eljárás a tanítók katonai 

ügyében 
— — A tanítói földek megváhásíi 

a tanító és iskola érdeke 
szempontjából 

— - Április 1 t-ikének iskolai 
megünneplése . . . . 

' — — A gyermekvédő-kongresszus 
kiállításának tanulniány a i 

Gramma Bjuie: Tanítók Háza . . . . 
Gywgy Aladár: Egyesületeink tömörü-

lése 
— — A nyugdíjtörvény revíziója 
— — A Tanítók Háza 
— - - A gyermekvédő-kongresszus 

— Legyenek meg Eötvös művei 
minden magyar iskola 
könyvtárában 

— — A tanítók házai 
Halász Ferencz: Wlassics minister és 

az állami tanítók . . . . 
— — Új állami népiskolák . . . 

n J? » • 
— — Ezerguzdaságiismétlő-iskola 
— — Az állami tanítók fizetés-

rendszere 
—- — Népiskolai szemléltető - ké-

pek 
— — Az 1900. évi közoktatásügyi 

költségvetés 
— — Az 1900. évi közoktatásügyi 

költségvetés 
— — Az 1900. évi közoktatásügyi 

költségvetés . . . 
— — Az 1900. évi közoktatásügyi 

költségvetés 
Hitler Ferencz: Az államsegély máso-

dik cziklusa 
— — A nyugdíjtörvény emelése . 
— — A teljes elemi iskola . . . 

Horváth Károly: A tanítói földek meg-
vált ása 

Józsa Bániéi: Művészet a történelem 
tanítás szolgálatában 

— — Tanítók Háza . . . . . 
— — Életbevágó kérdések . 

Jvrék Józsrf: Tanítók Háza . . . 

Lap- ^ _ 
ezáni Olt'at 

5 3—7 

7 fi—8 

12 7—8 

16 2 - 4 

38 1—2 
7 4—6 

4 1 - 3 
14 1 - 2 
27 1 - 3 
37 1—2 

46 3 - 4 
49 1 - 3 

3 1—3 
8 1 - 2 
9 r—7 

12 1—3 

15 9 - 1 1 

23 1 - 3 

41 1 2 

42 1—2 

43 1—6 

44 1—2 

13 3 - 5 
18 1 - 3 
22 1 - 3 

10 6 

5 1—3 
12 5 - 6 
43 6—7 

2 5 



- - I V — 

szám o u l a l 

k. h : Az 0. B. közgyűlése után . . . 16 1—2 
— — A népiskola és a magyar 

nyelv 17 1—2 
Kovács György: Pedagogusok egyesü-

'ete 29 1—2 
Kovács Mihály: A tanítói földek és a 

helyi viszonyok 8 3—4 
Lakits Vendel Tanítók Háza . . . . 10 1—3 
Láng Mihály: Ne hirtelenkedj ük el a 

dolgot 21 4—6 
Lázár István: Népnevelésünk intenzív 

fejlesztése 51 6—8 
Merényi Kálmán: Állami iskola fele-

kezeti szempontból . . 2 3 — 5 
— — Állami iskola felekezeti 

szempontból 7 3—4 
— — Tanítók Háza 8 4 - 6 

Mez") Dániel: Az évzáró vizsgálatok 
eltörléséhez 10 3—5 

— — Föladataink 19 1—3 
— — Új eszmék a tanító-egyesü-

letekben 40 1—3 
— — A nép tanítói . . . . . . 50 1—3 

Mészáros Sándor: A Tanítók Háza . . 9 8—9 
Molnár János: Tanítók Háza . . . . 5 8—9 
Molnár József: A Tanítók Háza . . . 42 4 - 5 
Mosdóssy Imre : A polgári iskolai taní-

tók sérelme 13 1 — 3 
— — Polg. iskolai tanítók sérelme 19 3 
— — Felügyelet és ügykezelés . 30 1—3 
— — Nevelési félszegségek . . . 49 3—5 

M'iu son'/ Géza : Iskolai kirándulások . 16 7—8 
Miva Ede: A Tanítók Háza, 9 9 
Neményi Imre dr.: Az Orsz. Bizottságból 34 1—3 

— — A nemzeti kegyelet tem-
ploma 44 9—11 

Nemet György: Az a karezgabona . . . 47 8—10 
Péterffy József: Szövetkezetek és a nép-

tanító 39 1—3 
Plosz Gyula: Az osztatlan iskola tan-

terve 52 6—7 
Eácz Károly: A tanítói földek értéke-

lése 11 7 
Schön József: Téves és megtévesztő 

iskolai hír Svájczból 13 5—7 
Sretvizer LMJOS: Gyermekek koraérett-

sége • 50 3—7 
Szabó Gyula: Népnevelésünk intenzív 

fejlesztése 45 1—4 
Szabó Kálmán: Az iskolai év végén . . 28 5—ö 
Secler Gábor: A nyugdíjigény emelése . 29 3—4 
Széli Kálmán: Kultúrpolitikai beszéde 21 3—4 
Szentkereszty Tivadar: Népnevelésünk 

intenzív fejlesztése 50 8—10 
Tahy János: A tanító egyik kötelessé-

geről 52 1—3 
Ujváry Béla: Állami tanítók Wlassics 

ministernél 6 1—4 
— — Döntő lépések 11 1—4 
— — A magyar kultúra . . . 21 1—3 
— — Wlassics minister a tanítók 

közt 24 1—3 
— — Az Eötvös-alap és a Tanítók 

Háza 32 1—4 
— — A tanítókért 41 1—2 
— — Ferencz József Tanítók Háza 47 1—3 
— — Felavatás után . . . . . 48 1—3 

Fárfo-'yi György: Az államsegély máso-
dik cziklusa 7 1—3 

Várhelyi Gi/örtp/: Az államsegély máso-
dik cziklusa 11 U—7 

— — Az államsegély kezelése . . 36 1 — 4 
Veres Károly: Tanítók Háza 4 9—10 
IF/'íxsics minister beszéde 15 1—9 
Zsoldos Károly: Egy czél felé . . . . 20 1—2 

2. Gyakorlat i szakezikkek. 

Berecz Gyula: Fiume 48 5—6 
Bogárdy Antal: Az ismétlő-iskolák újjá-

szervezése . 47 5—7 
Borbély József: Az osztott elemi iskola 

tanterve 27 6—7 
Borsodi (FrinthJ László : A helyesírás 

alapvetése az elemi iskolák I. 11. 
osztályában 31 6—8 

Böngérfi J.: Tanítók mellékfoglalko-
zása 36 8—9 

Búz/is János: Kell-e az osztatlan isko-
lának külön tanterv 50 7—8 

Darab Lajos: A közönséges tört új 
alakja • . . . . -29 4—5 

Dorogsághy Dénesné: Helyesírás a nép-
iskolában . . . . . . 3 4—7 

_ — — Helyesírás a népiskolában . 4 4—7 
Éhen Mihály dr.: A közönséges tört 

új alakja 22 7 
— — Az új tört-alakról . . . . 31 8 
— — Az új tantervhez 33 7—8 

Ember János: Az osztatlan elemi iskola 
kérdése 43 2—4 

Fodor I(/nácz Az évzáró vizsgálatok 
eltörlése 29 2—3 

— — Egységes tanterv 38 2—3 
György Aladar: A művészeti oktatás 

gyakorlatban 35 4—5 
II.: Az osztott elemi iskola tanterve . 27 3 - 6 
— íj n n n n 35 5—6 

Hitter Ferencz: Az osztott elemi nép-
iskola tanterve 18 3—5 

Hubay Berhdan: Évzáró vizsgálat vagy 
iskolai ünnepély 32 6—7 

Junosovszky Lajos: A javadalmazások 
hirdetése '. 35 7—8 

Józsa Dániel: Az osztatlan népiskola 
tanterve 48 6—8 

Kiss Endre: Az évzáró vizsgálatokról 45 4—5 
Korody Ferencz: Új rendtartás nép-

oktatási intézeteinkben 35 2—4 
Kovács György: Az osztott népiskola 

tanításterve 36 4—7 
Kun Ijászló: Néhány szó az iskolai 

rendtartásról 41 4—5 
l. t.: Az osztott népiskola tanterve . 25 6—7 
Láng Lajos: Az iskolai év kezdetén . 37 3—4 
Láng Mihály: A slöjdoktatás . . . . 3 7—10 

— — A kert 12 9—10 
— — A magyar beszédre való 

szoktatás módja . . . . 23 3—6 
— — A magyar beszédre való 

szoktatás módja . . . 24 3 - 6 
MaryUai József: Nem magyarajkú isko-

láink és a magyar nyelv 16 4—6 
- — Nem magyarajkú iskoláink 

és a magyar nyelv . . . 17 3—6 
Mező Dániel: A tanító és az iskola . 34 3—4 
Mosdóssy Imre: Esztétika a népiskolá-

ban 42 2 - 4 
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Nagy Pál: Az osztatlan népiskola tanítás-
terve 51 9 - 1 1 

Pálmay József Az ismétlő-iskola és az 
alkotmánytan 1 6—9 

Eeményik Lqjos: Magyar nyelvtanítás 
tót iskolában 2 6—7 

Schön József. Az osztott népiskola tan-
terve 22 3 - 5 

Schravz Mihály : A slöjdoktatás . . . 1 9—12 
Seeman Gábor: A magyar slöjd . . . 4 7—0 
Seeman Gábor: A magyar slöjd anyaga 

és tárgya 4 7 9 
Szalay Pál: Az osztott elemi iskola 

tantervéről . . . . 26 3—5 
Szcchy Ákos dr.: Nyomdász-tanulók 

oktatása 52 8—9 
Szentgyörgyi Lajos: Magyar minták a 

rajz és női kézimunka-tanításhoz . 46 4—5 
Tahy János: Az iskolai mulasztások . 36 7—8 
Zigimmdik János: Kell-e az osztatlan 

i s k o l á n a k k ü l ö n t a n t e r v 49 6 

3. Életrajzok és vegyes ta r ta lmú 
czikkek. 

Lap-
szám o l d a l 

Az osztott iskolák új tanterve . . . . 50 3 
6. .• Yilg Ede 7 11 
Bolygó.: Egy érdekes és hasznos könyv 16 9—11 
— e — : Kakiljay Károly . . . . . . 21 8 - 9 
Eötvös-ünnep 6 4—-5 
Eötvös-alap közleményei (M.) . . . . 19 1 16 
Fejérmegyei ált. tanítótestület . . . . 26 10 
Felekezeti tanítók állása . . . . 38 3 
Felhívás az ország tanférfiailioz . . . 16 5—9 
Fővárosi tanügyi választások 20 10 
Gazdasági tanító '20 8 
Gazdasági ismétlő-iskolai tanítók or-

szágos gyűlése Szegeden 38 7—8 
Göőz József dr. : Rökk Szilárd alapító 

oklevele székesfőv. taní-
tók, tanárok családtag-
jainak segélyezésére . . 11 4—6 

— — Az Eötvös-alap új alapsza-
bálytervezete 33 3—5 

Gyermekvédő-kongresszus 38 3—7 
II M.: Az Országos Bizottság közgyűlése 14 9—11 

» „ „ „ 14 2—4 
Hazafias és valláserkölcsös nevelés . . 21 10 
Horváth János: Felruházás 49 8—10 
Hunyadvármegye iskolái 89 8 
Internátus nemzetiségi tanulók részére 24 10 
Int.ernátusok 33 2—3 
Jeck György: Az Eötvös-alap gondozói 8 6—7 
Józsa Mihály: EötvösJózsef,báró eszméi. 6 9—13 
Kell-e külön tanterv az osztatlan nép-

iskoláknak '? • • • 47 5 
Királynénk emléke 38 11 
Kitüntetett tanító 28 11 
Kriek Jenő: Egy árvaatya jubileuma 51 8—9 
J.akits Vendel: Luttenberger Ágost . . 34 12—13 
Levél a szerkesztőhöz 20 7 — 8 

» » •• 27 11 
_ ü H n 30 8 

Libertiny Gusztáv 37 7 
M.: A polgári fiúiskolák s az elemi 

tanító- és tanítónőképző intézetek 
normál fölszerelési jegyzéke . . . . 33 5—6 

Magyarországi Tanítók Árvaház-Egye-
sfilete . 24 10 

Lap-
szám 0 1 d a l 

Megjutalmazott tanítók . 26 10 
Nagy László: Báró Wodianer Albert-

féle néptanítói1 alapítvány 48 3—5 
Népiskola könyvtárak 4S 5 
Népiskolai szemléltető-képek . . . . 43 4—6 

. . . . 48 3 
Női kézimunka tanfolyam 32 8 
Orsz. közoktatásügyi tanács 49 3 
Osztott (6 tanítós) elemi népiskola 

tanterve 19 3 - 8 
Osztott (6 tanítós) elemi népiskola 

tanterve 20 2—7 
I'etőfi emlékezete 31 9 - 1 0 
PHerfy Sándor : Az Eötvös-alap Mensa 

Akadémiája 6 6—8 
— — Az Eötvös-alap Mensa Aka-

démiája 31 5—6 
Polgári iskola reformja 24 10 
Szorgalmi idő 38 3 
Tanítói szakkönyvtárak 51 4 
Tanítók a pénzügyministernél . . . . 26 10 
Tudomány és vallás . . . . . . . . 39 8—6 
u.: Bartalus István . 7 10—11 
U.: Szathmáry György síremléke . . 33 1—2 
Wlassics minister a tanítók közt . . 24 1—3 
Wlassics Gyula: Petőfi . . . . . . . 31 9 
Wlassics minister és a Tanítók Háza 39 3—5 
Zsilinszky Mihály 26 10 

4. Ismeret ter jesztő ( történeti , nyelvé-
szeti, természetrajzi , földrajzi , termé-

szettani stb.) czikkek. 

Cs. Papp József dr.: Olaszország isko-
lai és közéleti viszonyai 10 7—12 

Ember János: A tuberkulózis . . . . 40 11—13 
Eötvös-alap és a Tanítók Háza . . . . 41 9 —-12 
Eötvös József báró 48 9—10 
Ében dr.: Mikor kezdődik a 20-ik század 4 12 
Groó Vilmos: A magyar beszédre való 

szoktatás módja 39 5—8 
Merényi Kálmán: A magyaróvári m. 

kir. állami elemi népiskola . . . . 21 8 — 10 
Népiskolák Boszniában 27 1 2 - 1 3 
Scossa Dezső: A „Rauhes-Haus" . . . 29 10—13 

30 1 0 - 1 3 
31 10 -12 

Szabó Lajos: A búrok népoktatása . . 45 8—9 
Seéhenyei Szekulesz Amerikai iskolák . 37 4—6 

5. Gazdasági czikkek. 
Lap-
szám Oldal 

ÍBorbély József: Az idei gazdasági tan-
folyamokról 45 5—7 

Demes Elek: Gazdasági km tlő-iskola 
tavaszi kirándulása 22 5—7 

Gazdasági intelligenczia 51 2—3 
Gönczi Ferencz: Az idei gazdasági tan-

folyamokról 28 3—5 
— — Egy kis. tanfelügyelő a gaz-

dasági ismétlő-iskolákról 52 3—4 
Kiss Károly : A szőllő zöld ojtásának 

tanítása a népiskolában 26 5—6 
Kun László: Ismétlő-iskolai tanítók a 

szegedi mezőgazdasági kiállításon . 32 5—6 
Makay István: Első tanítás a gazda-

sági ismétlő-iskolában . 2 7—9 
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Malay István: Második előadás a gaz-
dasági ismétlő-iskolában . 

— — Harmadik előadás a gazda-
sági ismétlő-iskolában . . 

— — Negyedik előadás a gazda-
sági ismétlő-iskolában . . 

— — Népies gardasági előadás (M.) 
Pntáki Vűíbáld : A Keszthelyen tartott 

gyümölesészeti tanfolyam 
Iteiter Károly: Mikor ültessünk gyü-

mölcsfákat • • • 
Tárnok Gyula : A gazdasági ismétlő-

iskolai tanítók alkalmazása . . . . 
Vaday József: A gazdasági ismétlő-

Lap-
szám Oldal 

14 4—9 

33 6 - 8 

42 
51 

5 - 8 
6—14 

18 

8 

5—6 

9—10 

41 6—7 

40 3 - 4 

Lap-
szám 
51 

Oldal 

6 

6. Köl temények. 

Almán Brúnó: Hazaszeretet (M.) . 
Bursics Ernő: Eötvös József báró em-

lékünnepére 6 9 
Darab Lajos: Karácsony (M.) . . . . 51 1 
Gál István: Péterfy Sándorhoz . . . . 52 10 
Gergye Sándor: Egy kis gyermekhez. (M.) 51 6 
Iván Andor: Karácsonyest (M.) . . . 51 14 
Jókai-Goll: Királyhymnus 9 10 
Minké Béla: Királyi Pál emlékezete . 23 12 

— — Tátrai iant 39 9 
— —• Havasi virágok (M.) . . . . 51 3 

Móra István: A király . . . . . . 24 11 
— — Avató 47 8 

Nagy Lajos: Hun utódok 49 8 
Porsche Vilmos: Sötét sötét . . . . . 27 12 
Sassi Nagy Lajos: Halottak napja . . 44 9 
Tarcsafalvy Albert: A mi imádságunk . 2 10 

— — Magyar föld 12 9 
— — Iskolai év kezdetén . . . . 35 10 
— — Galambfészkek 42 8 

Ujváry Béla: Vén hársfa árnyékában . 28 12 
Vargyas Endre: Jubileumi hangok . . 37 7 
Vass Mátyás: Bója Gergely sírjánál . . 38 12» 
Vándor Soma: Petőfi 30 9 
Zsigmond Konrád: Október 6 . . . . 40 11 

7. Elbeszélések, életképek, ra jzok. 
Lap-
szám Oldal 

Bartha Gyula: Ábránd ós való . . . . 3 1 1 - -12 
Bite Pál: Te sváb 21 1 0 - 11 

— — A társadalom nyomorultjai . 25 1 0 - 11 
— — A társadalom nyomoraltjai 52 1 0 - 11 

Bolygó: Az újfalusi olvasó-egyesület . 2 1 0 - 13 
— — Miért nem maradtam nép-

tanító 5 1 0 - -12 
Cárfky Elek: Istenáldás 17 9 - 10 
Csulak LMjos: Károly kát elvitték . . . 14 1 0 - -11 
Ember János: A csonka pászka . . . 13 1 1 - -13 
Fejér Anna: Levél a tanyáról . . . . 9 1 1 - -12 
Jókai Mór dr.: Szűcs János 19 9 - -11 
Józsa Dániel: A Tanítók Házában . . 35 10— -11 
Jurassa Endre: Maradjon-e? 46 7-- 8 
Kiss Endre: Az iskolai életből . . . . 26 1 1 - -12 
Mező Dániel: Anya nélkül, hitves nélkül 15 1 2 - 13 

Mező Dániel: A mult (M.) . . . . 
Móra István: Vallomás 
Mosdossy Imre: Józsika lelki bátorsága 
Németh Ignácé: Romlás küszöbén 
Béoffy László: A nagyasszony látogatása 

— — Éljen Mátyás király . 
Béztolli M.: A szeretet asztala . . 

— — A direkt módszer . . . 
Buscliek Antal: A tanító lelkénekidealiz 

musa 
Szalay Pál: A bűnhődés 

— — A jövendő Magyarország (M.) 
Szomjas István: Zsandárfedezet alatt (M 
Tahy János: A tanítónőjelölt . . 

— — Ötven év múlva . . . 
Wágner János: Gondolatok . . . 
Zádor Gyula: Jó az Isten . . . . 

Lap-
szám 
51 
36 
32 
50 
8 

20 
35 
39 

24 
4 

51 
) '",1 

33 
11 
18 

1 

Oldal 

1 - 3 
1 0 — 1 1 
9—10 

1 1 — 1 2 
8 - 9 

9—10 
11 — 13 

9 - 1 1 

11 — 14 
1 1 — 1 2 

5—G 
3—4 

9—11 
9 - 1 1 

9 
14—15 

Szathmáry György síremléke 
Luttenberger Ágost 
Libertiny Gusztáv 
Péterfy Sándor (25 év előtti arczképe) 
Tanítók Háza 
Zrínyi Ilona föladja Munkács várát (M.) 

* J e l m a g y a r á z a t : A közlemények után az (31.) betű az illető lapszám mellékletét jríenti. 

8. Hivatalos rész, minden számban. 

9. Tanítók Tanácsadója, (3, 10, 24, 
27, 32, 39, 43, 50. számokat kivéve) 

minden számban. 

10. Különfélék, minden számban. 

11. Szerkesztő postája , 1 —12. számig. 

12. Egyesületi élet, 
1., 3., 5., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 
2')., 26 , 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 3% 
39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48.. 49., 50., 

51., 52. számban. 

13. I rodalom, 
1., 2., 3., 5., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20., 
21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 35., 37., 

38., 39., 42., 43., 44., 45., 46 , 47., 48., 51. számban. 

14. Képek. 
Lap-
szám 

Az egri nők (M.) 51 
Yilg Ede . . . . 7 
Magyaróvári m. kir. állami elemi nép-

iskola 21 
Kabujay Károly 22 

33 
34 
37 
41 
41 
51 

Oldal 

8 
11 

8—9 
8 
1 

12 
7 

10 
11 
9 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rde téseknél min-
den egyes szóért, minden közlés n tán 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és egy hasáb u sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEIl., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adnnlc vissza. 

Az illetékegyenértéki adózás isko-
lai vagyon és tanítói jövedelem 

szempontjából. 
a) Az illetékegyenérték fogalma s meghatá-

rozása. 

Közadózásunk ága-boga között iskolai 
vagyon és tanítói jövedelmek szem-
pontjából nem csekély jelentőségű az 
úgynevezett „illetékegyenérték 

Első hallomás után nagyon kevesen 
sejtik e szó valódi értelmét. Gyakor-
latból tudják, hogy ez is az adózás 
egyik neme, de rendeltetését nehezen 
értik meg. Ennek oka kétségkívül maga 
az elnevezés idegenszerűsége. Adózási 
fajta s még sincs a szóban az „adó" 
megjelölés, holott az adónemek vagy 
adófajok általában magukban foglalják 
az „adó" jelleget; így pl. iskolai adó, 
földadó, jövedelmi adó, pót adó, ház adó, 
kereseti adó stb. 

Az illetékegyenérték fogalmát leg-
könnyebbenmegértjük, ha meghatározás 
előtt magát a fogalmat jelölő szót 
elemezzük. „Illetékegyenérték" össze-
tett szó, az „illeték* és „egyenérték" 
összetétele. Jelentménye: az illetéknek 
megfelelő „egyenlő érték". Oly érték-
kifejezés tehát, mely a szokásos illetéket 
pótolja, mint avval egyenlő értékű adó-
zási faj. 

Köztudomás szerint a vagyonátruházás, 

megerősítés, megváltoztatás vagy meg-
szüntetés esetén — ide értve a halálozás 
következtében történt vagyonátruházá-
sokat is — az államkincstár a bélyeg-
és illetéktörvények értelmében kelet-
kező jogügyletek után illetéket ró ki 
s ebből tetemes jövedelmet biztosít 
magának. Akár bélyegjegyekben, akár 
közpénztáraknál fizetendő százalékok 
alakjában (tehát közvetve vagy közvet-
lenül) rovassék le az illeték, lényegében 
egyre megy. A birtokváltozásokból stb. 
eredő jogügyletek tehát nagy jövedelmet 
nyújtanak az állampénztárnak. Igen ám, 
de a lehetőleg egyenlő eljárás szem-
pontjából föltűnt, hogy egyes javak, 
pl. hitbizományi, alapítványi birtokok 
stb. vagy egyáltalában nem, vagy csak 
igen ritkán esnek jogügylet alá, ennél-
fogva az ilyen birtokok kötöttsége, 
változatlansága miatt az államkincstár 
ezek után nem, vagy csak igen csekély 
részben s nagyon ritkán ju t illetékhez, 
holott pl. a szegény földmíves birtoka 
számtalanszor cserél gazdát s attól 
minden egyes alkalommal illetéket kell 
fizetni. Az állandó természetű és gyorsan 
változó viszonyoknak alávetett birtokok 
között mutatkozó nagy aránytalanságot 
illeték szempontjából, valamely módon ki 
kell egyenlíteni. Ez a helyes fölfogás 
vezette az államkormányt arra, hogy 
megteremtse az ú. n. illetékegyenértéket, 

Lapunk 1-sö számához két melléklet Tan csatolva. sz. Paed. Könyvtár 
is Tanszermúzeum: 
• y e r t y á n í f y - k ü i y v t á r í 
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melylyel pótolni akarja azt a veszteséget, 
liogy a holt kézben levő birtokok s 
birtokváltoztatás alá vagy egyáltalán 
nem. vagy csak ig^n-igen ritkán eső 
birtokok, javadalmak nem járulnak 
bélyeg- és jogilletékekkel az állam-
kincstár jövedelméhez. 

Az illetékegyenérték nem magyar 
találmány. Megvan az a legtöbb állam 
adórendszerében „holt kéz adója", „ille-
tékegyenérték" stb. név alatt. Magyar-
országon „császári" nyilt parancs alapján, 
a bélyeggel és jogilletékkel együtt 1850. 
évi november l-jén léptették életbe. 
Kivetésének kulcsa több izben változott. 
Először az ingatlan vagyon értékének 
megfelelőleg 3°/o-ban, az ingó vagyon 
értéke után pedig IVa'Vo-ban állapítot-
ták meg 10—10 évre. 1863. évi január 
1-től fogva 25°/o pótlékkal az ingatlan 
vagyon után 36/8°/o-ra. ingó vagyon 
után l7/8°/o-ra emelkedett oly módon, 
hogy a vagyonérték . mindig 20 írtról 
20 írtra kerekíttessék ki. A magyar 
alkotmány visszaállítása után (1869. évi 
márczius l-jén) kiadott pénzügyi tör-
vények és szabályok meghagyták 10 
évre a 36/s és l 7 /8° / 'o -o t , de a 20 fr tra 
való kiegészítés helyett a 10 fr t ra való 
kikerekítést állapították meg az illeték-
egyenértéknél. Az 1868. évi XXIII. t,-cz. 
24. §-a azonban kimondja, hogy az orsz. 
tudományos intézetek és köztanintéze-
tek, mint erkölcsi testületek közművelődési 
czélokra szolgáló s kizárólagos tulaj-
donaikul tekinthető ingatlan javaik 
után — hitfelekezeti különbség nélkül — 
csak felét fizetik a szabályszerű illeték-
egyenértéknek, melyet ezentúl is 10 
évre egy összegben kell kivetni s a 
10 évi summa egyes évekre fölosztva 
irandó elő egy-egy évre, melyet aztán 
évnegyedes részletekben lehet fizetni. Mó-
dosítólag hatottak továbbá az illeték-
egyenértékre az 1881. évi XXVI. és 
XXXIV. t.-czikkek, továbbá az 1887. évi 
XLV. törvényczikk. 1881. évi május 
1-től fogva az illetékegyenértéket 10 évi 

i érvényességgel évenként B/io, 4/k> és 
2/io °/o-kal szabják ki. Ez utóbbi módo-
zatot 1888. évi január 1-től avval 
egészíti ki, hogy az előirott illetékegyen-
érték további 10 évre ismét érvényben 
marad, lia a 10 év leteltével 90 nap 
alatt az illetékegyenérték fizetésére 
kötelezett fél nem terjeszt be újabb 
bevallást vagy pedig a kincstár nem 
rendel el újabb bevallást. íme, ez 
rövidre fogott áttekintése hazánkban 
az illetékegyenérték fejlődésének. 

A fogalom megértésére nézve meg-
említjük még, hogy az illetékegyenérték 
százalékos illeték, mivel a vagyon érté-
kéhez képest (5/iu, 4/10 és 2/m száza-
lékkal) róiják ki s a kiszabásnál a szá-
zalékos illetékhez hasonlóan egészítik ki. 
Közvetetten illeték-nek is mondható, mert 
készpénzben kell fizetni. Vagyonátruhá-
zási illeték <gyik neme, mivel helyettesíti 
a vagyonátruházási illetéket. 

b) ílletékegyenérték alanya, tárgya és 
mértéke. 

ílletékegyenérték alanyai a jogi sze-
mélyek. E szerint eme közvetetten ille-
ték fizetésére törvénynyel köteleztetnek 
az egyházi és világi községek, a király ő 
Fölsége vagy a kormány kinevezésétől 
függő, valamint más alapítványok, java-
dalmak, koridősbségi hitbizományok, egye-
sületek, intézetek és társulatok. 

Az Ílletékegyenérték kirovásának tár-
gyául azon ingatlan vagy ingó vagyon 
tekintendő, mely illetékegyenérték fize-
tésére kötelezett jogi (erkölcsi) személy-
nek tulajdona. 

A kirovás mértéke nem egyforma. 
Függ ez egyrészről az illetékegyenérték 
alanyától, másrészről tárgyától. 

A föntebb általánosságban mondot-
takon kívül iskolai vagyon és 
tanítói jövedelmek szempont -
jóiból főleg tudnunk kell az illeték-
egyenérték-kötelezettség és mentesség, a 
vagy önbevallás, illetékegyenérték - kiszabás, 
fizetésre kötelezettségjogorvoslat módozatai-
nak idevágó részeit és végül ismernünk 
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kell az illetékegyenérték kiszámítására 
vonatkozó számítási táblázatot. 
•c) Illetékegyenéfték-kötelezettségés mentesség. 

Miként már említettük, illetékegyen-
érték fizetésére köteleztetnek: 

o) azon javadalmak és alapítványok, 
melyeknek adományozása 0 Fölsége 
vagy a kormány kinevezésétől vagy 
jóváhagyásától függ, úgyszintén a kor-
idösbségi hitbizományok: 

I'j) az a) pont alá nem tartozó min-
den más javadalmak és alapítványok, 
továbbá egyházi községek, valamint oly 
egyesületek, intézetek, testületek és társu-
latok, melyek tagjainak a törzsvagyonban 
tulajdonrészük nincs. (Pl. nyugdíj-egye-
sületek.) Még pedig az ingatlannak teljes, 
az ingó vagyonnak tiszta értékétől köte-
lesek fizetni. 

Az illetékegyenérték fizetésétől való 
mentesség 2-féle, ú. m. vagy személyes, 
vagy dologi illetékegyenértékmentesség. 

Személyi illetékegyenérték alól men-
tesek: 1. az állam igazgatása alatt levő 
közalapok és a tudományos egyetemek 
alapjai; továbbá 2. a fentebb <>) és 
i'.j pontok alatt említett javadalmak 
uma birlalói, illetőleg élvezői, kiknek 
összes évi tiszta jövedelmök évi 400 frtot 
meg nem lialad. Megjegyzendő azonban, 
hogy ez csak akkor érvényes, ha az 
illetőnek áltálában nincs több tiszta 
jövedelme 400 forintnál, mert ha ja-
vadalma nem jövedelmez ugyan 400 
frtot, de más forrásból eredő évi jöve-
delme többre rug 400 írtnál, azon ja-
vadalmakra nézve nem tarthat jogot 
illetékmentességre. „Tiszta jövedelem" 
alat t a javadalom évi jövedelméből az 
egyenes adó és a kezelés költsége után 
fönnmaradó részt kell érteni. Azt is jó 
tudni, hogy ha a föntebbi A) és I'J) 
pontban említett javadalmak birlalói 
személyes illetékmentességet élveznek, 
akkor az illetékegyenértéket a vagyon 
tulajdonosa tartozik fizetni — kivéve, ha 
netalán az is személyes mentességet élvez. 

E kérdés azonban vitás. 
Dologi illetékegyenértékmentességben 

részesülnek általában: 
1. a föld- és házadónak egyáltalában 

alája nem vetett ingatlanok. (Az „ideig-
lenes" adómentes házak és földek 
adó alá tartozóknak tekintendők.) Egy-
általában adómentesek pl. a beépített 
háztelkek és az udvarok, tudományos, 
közhasznú vagy jótékony intézetek 
czéljaira köz vetetlenül szolgáló és vagy 
országos, vagy közhatósági kezelésben 
levő kertek, tanítási czélokra használt 
fa- és szőlőiskolák, isteni tiszteletre hasz-
nált épületek vagy lakrészek, állami 
épületek (ha nem magánjogi czímen 
birja az állam), állami törvényhatósági 
és községi hivatalos helyiségek, muzeu-
mok, akadémiák, egyetemek, nyilvános 
tanintézetek, iskolák és kisdedóvodák, tanítói 
lakások, szegénysorsú tanulók ellátására 
szánt épületek; 

2. szentegyházak- és imaházaknak isteni 
tisztéletre szánt ingóságai. Hasonlókép 
ide tartoznak még (tehát általában 
illetékegyenérték-mentességet biztosíta-
nak) a m. kir. pénzügyi közigazgatási 
biróság (rövidítve: p. ü. b.) egyes hatá-
rozatai szerint: isteni tiszteletre szol-
gáló épületek javítása és ingók beszerzé-
sére szánt hagyományok (765/86. sz.), 
oly alapítványok, melyek kamatjai tem-
plomok szükségleteire vagy isteni tisz-
telethez szükséges tárgyak költségeire for-
díttatnak (627/86. sz.), ellenben a 
chewra kadischa tulajdonát képező 
templomi székektől illetékegyenértéket 
kell fizetni (1216/88. sz.); 

3. az oktatási, jótékonysági és kegye-
leti czélokra rendelt alapítványok ingó-
ságai s oly czélokra fönnálló intézetek és 
egyesületek ingó javai, — amennyiben az 
alapszabályok szerint ezen vagyont az 
említett czéloktól elvonni nem sza-
bad. — Bélyeg- és illetéktörvényeink-
ben s szabályainkban nincsenek meg-
nevezetten elősorolva a közjótékonysági 
és kegyeleti czélokra rendelt alapítvá-

i* 
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nyok és intézetek. Általános közszokás 
szerint azonban ilyenekül tekintendők: 
a segély egyesületek, kórházak, árva- és sze-
gény ápoló-intézetek, lelenczházak, (böl-
csődék), vakok, siketnémák intézetei, 
közkönyvtári, tűzoltó, gazdasági s egyéb 
oly intézetek s egyesületek, melyek a 
gazdasági vagy más közjó előmozdítá-
sára létesültek. A p. ü. b. 1881. évi 
határozata szerint az egyházi és világi 
testületek birtokában levő könyvtárak 
is ide sorolandók, a mennyiben kizárólag 
az oktatás és tudomány czéljait szol-
gálják s anyagi hasznot, jövedelmet 
nem hajtanak, Illetékegyenérték-mente-
sek továbbá szegény leányok kiházasí-
tására szánt alapítványok ingó vagyona 
(p. ü. b. 1373/84. sz.), tanítói fizetésekre 
rendelt alapítványok ingóságai (p. ü. b. 
1393/89. sz.); továbbá ingó vagyonai a 
temetkezési egyesületeknek (1420/89. sz.), 
ösztöndíj-alapítványoknak (1393/89. sz.), 
vármegyei és törvényhatósági városi tiszt-
viselői nyugdíjalapoknak (pénzügyminist. 
13.920/90. sz. rend.). Ezek mellett nem 
fölösleges tudnunk, hogy illetékegyen-
érték alá tartozik egyházaknak oly 
vagyona, mely a pap, harangozó, kántor 
és gondnok fizetésére fordíttatik, (p. ü. 
b. 1172/88. sz.), kepe váltsági alapok 
és magtárak (p. ü. b. 1112/88. sz.), 
izr. egyházaknak imákra szánt örök-
idejű hagyományai (p. ü. b. 418/85. sz.), 
dalköröknek (p. ü. b. 1431/90. sz.) és 
olvasóegyesületeknek ingó vagyonuk 
(p. ü. b. 1475/90. sz.). 

(1) Vayyonbevallások. 
Az illetékegyenérték kirovása végett 

az ingatlan és ingó vagyont be kell 
vallani. E bevallás általános vagy különös 
(részleges). Altalános bevallás (az összes 
ingó vagy ingatlan vagyont magába 
foglaló jegyzék) alapján az összes illeték-
egyenérték alá eső vagyonra nézve 1888. 
év folyamán rótták ki az illetékegyen-
értéket, azontúl minden 10. év elteltével 
kell ezt tenni. A kincstár is jogosítva 
van minden évtized elteltével új bevallást 

elrendelni. Az 1897. évi XLY. t,.-czikk 
8. §-a alapján az illetékegyenérték első 
tiz évi érvénye 1897. évi deczember 
31-én jár t le. 1898 január 1-től szá-
mítot t 90 nap alatt minden illetékegyen-
értékre kötelezett jogi személynek mód-
jában volt új általános bevallást tenni 
s hasonlókép kell eljárnia — ha addig 
a törvény nem módosul — a harmadik 
évtizedes cziklus elején, t. i. 1908. év 
első három hónapjában. Ily általános s 
egy évtizedre szóló kivetés alapjául 
szolgáló bevallás végett hivatalból szét-
osztott „bevallási ürlapok"-at kell szabály 
szerint kitölteni és beterjeszteni. Az 
„űrlapok" fejezeteiben megfelelő uta-
sítást találunk az egyes rovatok kitöl-
tésére. Az ingatlan értékét hivatalból 
állapítják meg, azt tehát nem szükséges 
bevallani; ellenben az ingó vagyon értékét 
kötelesek a felek a bevallásban kitüntetni 
leltár vagy jegyzék alakjában, mely 
bélyegmentesen a bevallási űrlaphoz 
csatolandó. Az adósságok összegét is 
czélszerü kitüntetni, mert ingó vagyon 
után csak akkor kell fizetni illeték-
egyenértéket, ha ezen ingóság értéke 
nagyobb, mint a fizető jogi személy 
tartozásainak összege. A kimutatásokat 
az illető tulajdonos, illetőleg haszon-
élvező hivatalosan aláírja és megpecsétli. 
Az ingatlan vagyont mind föl kell 
sorolni. Ha egyes tárgyakra nézve ille-
tékmentesség esete forog fönn, azt a 
„jegyzet" rovatban föl kell említeni. 
Az oly javak, melyeknek szerzési idő-
pontjától számítva 10 év még nem 
telt el, a még hátralevő időre illeték-
mentességben részesülhetnek; ezeknél 
tehát a szerzés időpontját az általános 
bevallásban igazolni kell. Az ingóságok 
igénybe vehető illetékmentességét is 
tételenkiüt meg kell okolűi. 

Különös (vagy részleges) bevallást 
esetről-esetre kell tenni, midőn t. i. új 
egyenérték-köteles jogi személy keletke-
zik vagy pedig a már meglevőnél a 
vagyon állására nézve változás áll be, 
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vagy ha a 10 évi mentesség cziklusa 
lejár, nemkülönben ha az illető ház 
vagy föld adómentessége megszűnik s 
rá nézve az illetékegyenérték életbelép. 
Ingatlan vagyon szerzésnél stb. 8 nap 
alatt, ingónál a változást követő nap-
tári év január havában kell benyújtani 
a különös bevallást. A vagyonbevallás 
elmulasztása pénzbirság terhe alatt 
tilos. 

e) Illetékegyenérték kirovása. 

Mint tudjuk, 10 évre való érvényes-
séggel szabják ki az illetékeg3renérté-
ket. de csak az egy évi összeget írják 
elő, mely változatlan marad 10 évig. 
Természetesen módosul ez akkor, ha a 
vagyon állagát változás éri. 

Évi tartozásul illetékegyenérték czi-
mén fizetendő: 

a) 0 Felsége vagy a kormány ki-
nevezésétől függő javadalmak, alapítvá-
nyok ingatlan vagyoua értéke után 
6/io százalék, az ehhez tartozó ingósá-
gok tiszta értékétől 2/io százalék. 

b) Az a) pont alá nsm tartozó más 
javadalmak és alapítványok, úgyszintén 
egyházi és világi községek, továbbá oly 
testületek, intézetek, egyesületek és 
társulatok — melyek tagjainak a törzs-
vagyonban tulajdonrészök nincsen — 
az ingatlan értéke után ih<>, a vagyon 
állagához tartozó ingó javak tiszta ér-
téke után pedig 2/io százalékot köte-
lesek fizetni. (Az 5 frtig terjedő ösz-
szeget elhagyják, az 5 írton felülit 
pedig 10 frtra kerekítik ki. Pl. 525 írt-
nál 520 f r t ; 526 frtnál pedig 530 frt 
után szabják ki az illetékegyenértéket.) 
Az ingóságok értékéből az ingatla-
nokra kebelezett adósságokat is le kell 
vonni a p. ü. b. 1294. sz. hat. értel-
mében. A haszonélvező személyes adós-
ságait nem veszik figyelembe a kiro-
vásnál. 

Mint kivételes eseteket kell emlí-
teni, hogy a szabályszerű illetékegyen-
értéknek csak felét fizetik az állam 
igazgatása alá nem tartozó köztaniuté-

zetek (hitfelekezeti különbség nélkül) 
azon ingatlanok értékéről, melyek nekik, 
mint erkölcsi testületeknek, közműve-
lődési czélra szolgáló kizárólagos tulaj-
donaik. 

Továbbá az egyházi rendek egyházi 
és közművelődési czélra adott ingatlan 
vagyonának azt a részét, mely kizáró-
lag közművelődési czélra szolgál, a 
rendes illetéknek csak felévél rójjdk meg. 
f) Iii tartozik fizetni az illet él( egyenérték et ? 

Rendszerint a vagyon élvezetére jogo-
sított személy, még pedig arra az időre, 
míg ő élvezi. A tulajdonost, mint jogi 
személyt, terheli azonban a fizetési 
kötelezettség, ha azt magára vállalta, 
vagy felsőbb hatóság rendelete folytán 
fizetni tartozik; úgyszintén akkor is, 
ha a vagyont élvező (birlaló) szemé-
lyes mentességet élvez. 

Az illetékegyenérték fizetése elmarad, 
ha mind a tulajdonos, mind a haszon-
élvező személyes mentességben részesül. 

A vagyon élvezője kezességgel tarto-
zik a saját haszonélvezete idejére eső 
illetéktartozásért; sőt még — a ha-
szonélvező személyében történt változás 
esetén — az előző 2 évnél nem régibb 
illetékegyen érték-tartozásáért is felelős. 
Ugyancsak tartozik a haszonélvező az 
illetékegyenértéket abban az esetben 
is megfizetni, ha az a tulajdonoson be 
nem hajtható. 

A magyarországi ág. hitv. ev. és az ev. 
ref. egyházak tanítói illetékegyenértékének 
tartozásait első sorban az illető egyházak 
gondnokaitól — mint vagyonjogi képvi-
selőitől — kell követelni, mert az előirt 
illetékegyenérték első sorban magukat 
ezeket az egyházakat terheli az ille-
tékes felsőbb hatóság kötelező intéz-
kedése alapján. A pénzügyminister 
körrendeletileg is intézkedett ebben a 
kérdésben. (1887. évi márcz. 16-án, 
48.164. sz. körrend.) Utasítá ugyanis 
a pénzügyigazgatóságokat, hogy a kir. 
adóhivatalok az említett tanítók illeték-
tartozásai befizetése végett első sorban 
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az egyházgondnokokat szólítsák föl, 
s ha elkerülhetetlenül szükséges végre-
hajtás iránt intézkedni, azt is első sor-
ban az egyházak, illetve gondnokaik 
ellen indítsák, s ha ezek a lépések sem 
vezetnének eredményre, csak akkor lép-
hetnek föl követeléssel az illetékköteles 
ingatlan haszonélvezői (tehát tanítói vagy 
lelkészei) ellen az 1887: XLV. t.-cz 
7. §-a alapján. 

A magyarországi ág. hitv. 
ev. és ev. ref. tanítók tehát nem 
kötelesek az illetékegyenértéket 
fizetni, kivéve azt az esetet lia a 
haszonélvezett vagyon tulajdonosán: 
t. i. az egyházközségen végrehajtás útján 
sem tudná a kir. adóhivatal a kirótt össze-
get behajtani. Maga a pénzügyminist, úr 
megokolta ezt avval, hogy . . . „az 
említett egyházak- fönnálló szabályren-
deletei az egyházközség alkalmazta 
tanítók és lelkészek fizetése csorbítását 
határozottan megtiltják s éppen ezért az 
egyházak ezen hivatalnokai haszon-
élvezetébe fizetésül átbocsátott ingat-
lanok után kivetett illetékegyenértékek-
nek az egyházak által való fizetését 
rendelik el" . . . 

A róm. és gör. kath., vala-
mint a gör. kel. vallású tanítók 
javadalmából előírt illeték-
egyenértékeket ellenben csak 
a javadalmak élvezői, tehát a 
tanítók tartoznak fizetni, mert 
náluk nincs oly kötelező felsőbb ható-
sági intézkedés, mint a protestánsoknál. 
A p ü. b. 260/85. és 778/86. sz. hatá-
rozatai ily értelműek. 

Természetesen csak azok ataní-
tóié kötelesek mint a javadalmak 
birlalói az illetékegyenértéket 
fizetni, kiknek összes évi tiszta 
jövedelműt: 400 frtot meg-
halad, mert ellenkező esetben a bir-
lalók az 1881. évi XXVJ. törvényczikk 
f ) pontja szerint mentesek az illeték-
egyenértéktől. Ez utóbbi esetben ma-
gától az illető egyházközségtől sem 

lehet követelni illetékegyenértéket. Az 
ev. ref. egyházakra nézve a p. ti. b. 
kimondotta 1439 — 40. sz. határozatá-
val, hogy tőlük sem lehet követelni az 
illetékegyenértéket, ha tanítóik a ha-
szonélvezett javadalmak után illeték-
egyenérték-mentességben részesülnek. 

Az illetékegyenértéket az illetékes 
kir. adóhivatalnál évnegyedi részletek-
ben (február, május, augusztus és 
november 15-ig) kell befizetni. Azontúl 
késedelmi kamatot számítanak. 

A jogorvoslatról és a kiszámítási 
táblázatokról, ha olvasóinknak erre nézve 
is kellene útbaigazítást adnunk s ebbeli 
óhajtásukat nyilvánítják, később külön 
czikkben szólhatunk. 

Ennyit tar tot tunk szükségesnek kö-
zölni e czikk keretében, melynek meg-
írásánál Szüts István és Róka József 
müveit használtuk. Czikkünk kefe-
lenyomatát pedig Benedek Sándor közi-
gazgatási biró úr, mint kiváló szakte-
kintély, úgyszintén Krüger János közokt. 
min. számvevőségi osztályvezető szám-
vizsgáló úrszives volt átolvasni s a mon-
dattak helyességét mindketten igazolták. 

(Budapest.) Gööz József <lr. 

s£X^K3e 

Az ismétlő-iskola és az alkot-
mánytan. 

Az 1896. évi 60.764. sz. a. kiadott szervezet 
szerint „oly községekben, a mélyekben a lakos-
ság túlnyomó része gazdálkodással (földművelés, 
szőllészet, kertészet, gyümölcsészet, stb.) foglal-
kozik és a melyekben osztott (több tanítóval 
bíró) elemi iskola vagy iskolák vannak, köteles 
a község az 1868. évi 38. t.-cz. 50. §-a alapján 
a gazdasági ismétlő-iskolát fölállítani és fön-
tartani." Ilyen gazdasági ismétlő-iskola állí-
tására tehát nem kötelesek egyrészről azok a 
községek, a melyeknek a lakossága gazdálkodás-
sal foglalkozik ugyan, de csekély népessége 
folytán csak osztatlan (egyosztályú) iskolával 
rendelkezik; a gazdasági ismétlő-iskola föl-
állítására nem kötelesek másrészről azok a 
nagyobb községek sem, a melyekben több-
osztályú iskola van ugyan, de a népesség 
nagy többsége nem gazdálkodásból él. 

Kétféle ismétlő-iskola van tehát jelenleg: 
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a) az új szervezetű gazdasági ismétlő-iskola 
és b) a régi szervezetű osztatlan ismétlő-iskola. 
Ezen kétféle intézmény között az az egyik 
különbség, hogy „a gazdasági ismétlő-iskolá-
ban a tannyelv rendszerint magyar; a főn-
tartó hatóság kérelmére a vallás- és Közoktatás-
ügyi kormány megengedheti más nyelvnek, tan-
nyelvül használatát, de ez esetben a magyar 
beszéd és irás minden évfolyamban az ismeret-
terjesztő tantárgyakra kiszabott rendes tanórá-
kon fölül hetenként legalább két órában taní-
tandóA régi szervezetű ismétlő-iskolában 
azonban az 1879. évi 17.284. sz. a. kiadott tanterv 
szerint a tannyelv mindig a tanulók anya-
nyelve, de a magyar nyelv is a tantárgyak 
közé tartozik. 

A kétféle ismétlő-iskola között a másik 
különbséget abban találom, bogy a gazdasági 
ismétlő-iskolának mindhárom osztálya külön 
tanteremben és külön-külön tanítótól nyer 
oktatást. A régi szervezetű ismétlő-iskolának 
mind a bárom osztályát ugyanegy teremben 
ugyanegy tanító tanítja. — A régi szervezetű 
ismétlő-iskolában minden tanító jogosított, sőt 
köteles tanítani, míg a gazdasági ismétlő-
iskolában csak azok alkalmazhatók, a kik erre 
külön képesítést szereztek. „A gazdasági 
ismétlő-iskolában alkalmazott tanítók az iskola-
föntartó községtől megfelelő tisztéletdíjban része-
sülnek"' •— míg az osztatlan ismétlő-iskolában 
tiszteletdíj nem mindenütt jár. 

Miben hasonlít most már a kétféle ismétlő-
iskola ? Először abban, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolában is, az osztatlan ismétlő-iskolá-
ban is öt órát kell adni hetenként a téli 
hónapokban (novembertől márcziusig bezáró-
lag) és két órát az őszi és tavaszi hónapok-
ban. A gazdasági és az osztatlan ismétlő-
iskola abban is egyenlők, hogy oly tanulók 
részére állanak fönn, a kik iparos vagy keres-
kedő pályára nem léptek, de egyéb iskolát 
sem látogatnak. A kétféle ismétlő-iskola abban 
is egyenlő, hogy az őszi és a tavaszi hónapok-
ban mind a kettő gyakorlatilag foglalkoztatja 
tanulóit az iskolakertben vagy a faiskolában, 
a téli hónapokban pedig mind a kettő az 
olvasókönyv alapján tárgyalja azokat az isme-
reteket, a melyekre azoknak az életben nagy 
szükségük lesz. 

Megegyezik a kétféle ismétlő-iskola abban 
is, hogy mind a kettő föl van három osztályra 
osztva. Az első osztályba jönnek a tizenkét-
éves gyermekek, akár két vagy három, akár 
négy, öt vagy hat osztályt végezhettek a minden-
napi iskolában. A mindennapi iskolából tehát 
a gyermekek nem léphetnek egyenesen az 
ismétlő-iskolának a második vagy a harmadik 
osztályába még akkor sem, ha egyik vagy 

másik, vagy mindnyájan hat osztályt végeztek 
is. Ez abban leli magyarázatát, hogy az ismétlő-
iskolában ismételni kell, még pedig azt is 
ismételni kell, a mit a mindennapi iskolának a 
harmadik és a negyedik osztályában tanultak, 
még pedig jövendő foglalkozásukra való tekin-
tettel kell mindent ismételni. 

De az ismétlő-iskolában a gyermekek nem-
csak ismételnek, hanem közülök sokan új 
dolgokat is tanulnak. Azok a gyermekek 
ugyanis, a kik a mindennapi iskolában csak 
két vagy három osztályt végezhettek, az 
ismétlő-iskolának már az első osztályában a 
szó legszorosabb értelmében folytatják tanul-
mányaikat; a mikor pedig tizenhárom éves 
korukban az ismétlő-iskolának a második osz-
tályába és tizennégy éves korukban az ismétlő-
iskolának a harmadik osztályába jutnak, olyan 
tantárgyakból is nyernek oktatást, a melyek-
ből a mindennapi iskolában keveset vagy 
semmit sem tanulhattak. Es csakis így válik 
az ismétlő-iskola a föld népének javára. 

Ha a két tantervet összehasonlítjuk, azok-
ban annyi különbséget találunk, hogy az 
ismétlő-iskolának a régi tantervében a tan-
anyag csak általánosságban van körvonalozva, 
míg a gazdasági ismétlő-iskolának az új tan-
tervében a tananyag minden osztályra rész-
letesen meg van szabva. A gazdasági ismétlő-
iskolának a tantervét tehát az osztatlan ismétlő-
iskolában is lehet, sőt liéll is alkalmazni. 

Az új tantervet különben a következő be-
osztás jellemzi. Tudományos értelemben vett 
nyelvtan nem létezik; ennek a helyét mind 
a három osztályban a fogalmazás tanítása 
foglalja el. A számtan és a mértan mind a 
három osztályba föl van véve a közönséges 
törtek nélkül. A földrajz, a történelem és az 
egészségtan mind a három osztályra elő van 
irva; a természettan és az alkotmánytan a 
második és harmadik osztályban szerepel. 

Köztudomású dolog, hogy az ismétlő-isko-
lában az egyes tantárgyakat nem külön-külön 
kézikönyvekből, hanem olvasókönyv alapján 
kell tanítani. A gazdasági ismétlő-iskola olvasó-
könyve a magyarajkú osztatlan ismétlő-isko-
lában is sikerrel használható. A másnyelvű 
osztatlan ismétlő-iskolában, a hol a magyar 
nyelv nem tannyelv, hanem csak tantárgy, 
kétnyelvű (magyar - román, magyar - német, 
magyar-tót, magyar-szerb stb.) olvasókönyvek 
szükségesek, a melyekben tehát minden olvas-
mány magyarul is, a tanulók anyanyélvén is 
föl van véve. (Ilyen például Gaál Mózesnek 
„A magyarok története" czímü népiskolai 
kézikönyve.) Ilyen kétnyelvű ismétlő-iskolai 
olvasókönyv tudtommal jelenleg még nincsen; 

: a mi annál föltünőbb, mivel az egyetemi 
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nyomda a mindennapi iskolák részére tisztán 
román, német, tót, szerb, sőt horvát, ruthen 
és vend kézikönyveket is ad ki. Ha a magyar 
nyelvet lelkiismeretesen és úgy tanítják min-
denütt, a mint az a másnyelvü népiskolák 
számára készült tantervben részletezve van, 
akkor kat év alatt minden másnyelvű gyer-
mek megtanulhat annyira magyarul, hogy az 
ismétlő-iskolai olvasókönyvet megérti. Nem 
szükséges tehát az ismétlő-iskolai olvasóköny-
vet tisztán román, német, tót vagy szerb stb. 
nyelven kiadni, mert akkor minden ismétlő-
iskolai tanulónak két külön olvasókönyve 
lenne; elég a kétnyelvű olvasókönyv egyedül. 
Ha ebből azután a tanító minden olvasmányt 
a tanulók anyanyelvén is, de magyarul is 
olvastat és helyesen tárgyal; ha továbbá a 
tanító a gazdasági és a kertészeti gyakorla-
tok alkalmával magyarul is beszél a más-
nyelvű gyermekekkel: akkor nyugodt lelkiis-
merettel elmondhatja, hogy megtette a népe, 
megtette a hazája érdekében hivatalos köte-
lességét. 

Erre a kétnyelvű ismétlő-iskolai olvasó-
könyvre annál is inkább szükség van, mert 
a közoktatásügyi kormány az 1886. évi 
28.472. sz. a. és az 1889. évi 51.638. sz. a. 
kelt rendeleteivel kimondotta, hogy „az 
autografirozott vagy tollbamondott jegyzetekből 
való tanítás minden körülmények között tilos." 
Adjon ki tehát a kormány kétnyelvű ismétlő-
iskolai olvasókönyvet, akkor azután elrendel-
heti azt is, hogy az ismétlő-iskolában az 
olvasókönyvön kívül más kézikönyvet nem 
szabad használni. Nem tartom ezélszerünek 
azt a szokást, hogy a gyermekek az ismétlő-
iskolában is külön-külön kézikönyvekből 
tanulják az egészségtant, a földrajzot, a tör-
ténelmet, az alkotmány tant, a természettant, 
szóval a népiskolai tantárgyakat. 

Nemcsak a mindennapi, hanem az ismétlő-
iskola részére is kell ^minden iskolaév elején 
órarendet készíteni. Es ebben a részletes tan-
tervben lehetőleg egyenlő figyelemben kell 
részesíteni az egészségtant, a földrajzot, a 
történelmet és a természettant, vagyis egy-
egy iskolaév alatt az egyikből lehetőleg annyi 
olvasmányt kell tárgyalni, mint a másikból. 
Egyedül az alkotmánytan az, a mélyre több 
időt és figyelmet kell fordítani, mint a többi 
tantárgyakra. Egyrészről azért, mert ez a 
tantárgy a mindennapi iskolának csak a ha-
todik, esetleg az ötödik és a hatodik osztá-
lyában fordult elő; másrészről és különösen 
azért, mert hazánk alkotmányát ismernie 
kell minden magyarajkú és minden más-
nyelvü honpolgárnak, hogy lássa, miszerint 
itt ugyanaz a kötelessége mindenkinek, akár 

magyarajkú, akár nem, és ugyanaz a joga, 
akármilyen nyelven beszéljen is. 

Erre vonatkozólag föl kell elevenítenem 
a közoktatásügyi kormánynak az 1890. évi 
17.468. sz. a. kiadott rendeletét, a melylyel 
a kir. tanfelügyelők és az egyházi főhatósá-
gok föl lettek híva, hogy az alkotmánytan-
nak a tanítása ügyében hatályosan intézked-
jenek, mivel „isméiélten merültek föl panaszok 
a miatt, hogy a népoktatási tanintézetékben a 
polgári jogok és kötelességek tanítása él van 
hanyagolvaAz ilyen panaszok megszűnnek, 
ha abban a kétnyelvű ismétlő-iskolai olvasó-
könyvben annyi lesz az alkotmánytani olvas-
mány, mint a mennyit a tárgynak a fontos-
sága megkövetel. 

A gyermekeknek mind a kétféle ismétlő-
iskolában a következő tárgyakról kell olvas-
niok, illetőleg tanulniok: 1. községi költség-
vetés, számadás és pótadó; 2. járási hatóság; 
3. vármegyei költségvetés, számadás és pótadó; 
4. állami költségvetés, számadás és állami adó; 
5. titok és útadó; 6. községi cs vármegyei tiszt-
visélők; 7. törvényhozás-, 8. mezőrendőrség; 
9. véderő; 10. hadmentességi adó; 11. csendőr-
ség; 12. fegyveradó és vadászat; 13. közegész-
ségügy; 14. állategészségügy, 15. vasíit és posta; 
16. anyakönyvvezetés; 17. árvaszék; 18. erdő-
törvény; 19. italmérés; 20. vasárnapi munka-
szünet ; 21. egyházi hatóságok; 22. egyedáruság, 
só- és dohány jövedék; 23. vámok; 24. közvetett 
adók; 25. bányatörvény; 26. pénzverés és mér-
tékhitélesítés; 27. ministeriumok: 28. hivatalos 
nyelv; 29. királyi hatalom; 30. közös ügyek; 
31. kisebb polgári peres ügyek; 32. ö?-ökösödés; 
33. járásbíróság; 34. törvényszék, Ítélőtábla, 
kúria; 35. telekkönyv; 36. kihágások és bünte-
téseik; 37. vétségek és büntetéseik; 38. büntet-
tek és büntetéseik; 39. végrehajtás; 40. bélyeg-
törvény. 

Bizonyára tudja mindenki, hogy minden 
honvéd egy-egy igazolványi könyvet, úgy-
nevezett honvédkönyvet kap. Bizonyára tudja 
mindenki, hogy ebben a honvédkönyvben a 
jelentkezésre, a szemlére, a mozgósításra vo-
natkozó legfontosabb tudnivalók megvannak. 
Bizonyára tudja mindenki, hogy ezek a tud-
nivalók a honvédkönyvben nemcsak magyar 
nyelven vannak meg, hanem román, német, 
tót és szerb nyelven, szóval a legénység 
anyanyelvén is. Ez azért van így, mert a 
legénységnek is, de a katonai kormánynak 
is érdekében áll, hogy a fönnálló szabályokat 
mindenki ismerje és így azok ellen mulasz-
tást ne követhessen el. Az ismétlő-iskolai 
olvasókönyvet népszerű ismerettárnak is te-
kintem, a mely fölvilágosítást nyújt az alkot-
mánytani olvasmányok által arról, a mit a 
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népnek tennie és kerülnie kell. Az egyes 
polgároknak is, de magának az államnak is 
érdekében áll, hogy a legfontosabb törvénye-
ket mindenki ismerje, a ki ezen a vérrel 
sokszor megszentelt földön akar élni. Ezért 
tartom szükségesnek, hogy az alkotmánytani 
olvasmányok az ismétlő-iskolai olvasókönyv-
ben kellő számmal és űgv magyar, mint 
egyéb nyelven is helyet foglaljanak. 

Az egyes alkotmánytani olvasmányokat 
pedig nem abban a sorrendben kell tár-
gyalni, a mint azok az olvasókönyvben egy-
más után következnek, hanem tekintetbe kell 
venni az egyes kínálkozó alkalmakat. így 
például a véderőről szóló törvényt akkor 
lehet ismertetni, a midőn őszszel az ujonczok 
tényleges szolgálatra bevonulnak és a midőn 
tavaszszal a sorozás folyik. Az adókra vonat-
kozó olvasmányokat akkor kell olvastatni, 
a mikor az egyes adókivetési lajstromok a 
községháznál közszemlére ki vannak téve és 
erről a lakosság vagy dobozó útján, vagy más 
módon értesítve lesz. A községi és a vár-
megyei tisztviselők hatáskörét akkor kell 
megmagyarázni, a mikor tisztújítás van küszö-
bön. Oltás alkalmával a közegészségügyről, 
temetés alkalmával az anyakönyvvezetésről, 
vásár alkalmával az állategészségügyről, tüz-
eset alkalmával pedig a büntetőtörvényről 
olvastasson és magyarázzon a tanító. Márczius 
15. előtt a jogegyenlőség és alkotmányos 
szabadság lényegét adja elő, junius 8. előtt 
a koronázásról, a királyi hatalomról és az 
alattvalói hűségről tartson előadást. Szóval, 
mindent idejében! 

Óvakodjék azonban a tanító attól, hogy 
az egyes törvényeket a politikai pártok szem-
pontjából ismertesse. Az iskola soha se 
sülyedjen kortestanyává! A tanító másrészről 
tanulmányozza ugyan az újabb törvényeket 
és adjon is esetleg fölvilágosítást a hozzá 
fordulóknak, de zugirászattal ne foglalkozzék! 

Az alkotmánytani olvasmányok tárgyalását 
össze kell kötni a szemléltetéssel. Be lehet 
mutatni egy-egy adókönyvet, útadókönyvet, 
pótadókönyvet, a mikor az illető olvasmá-
nyokra kerül a sor. Be lehet mutatni egy-
egy születési anyakönyvi kivonatot, vadász-
jegyet, katonakönyvet, marhalevelet stb. akár 
üresen, akár kitöltve. A mit pedig termé-
szetben nem lehet bemutatni, annak a mintáját 
(például a telekkönyvi kivonatot) a tanító az 
iskolatáblára írhatja. Ha egy pénzdarabot 
mutat föl, akkor már alkalomszerűvé van 
téve a bányatörvény, a pénzverés és ama 
büntetés ismertetése, a mely a pénzhamisí-
tóra vár. Szóval tanítsuk az alkotmánytant 
a.) ismétlő-iskolában is úgy, a mint a minden-

napi iskolában tanítottuk, vagy tanítanunk kellett 
volna. 

Alkotmányunkat különösen jellemzi az, 
hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, 
tekintet nélkül a nemzetiségére, tekintet nél-
kül a vallására és tekintet nélkül a vagyo-
nára, Ezt minden egyes alkotmánytani olvas-
mány tárgyalásánál hangsúlyozni kell. Például: 
A te édesapád német és ág. hitv. ev., a háza 
és a földje után 15 frt adót fizet; ha ezeket 
az ingatlanokat egy magyar vagy szerb, 
egy róm. kath. vagy izraelita veszi meg: ezen 
ingatlanok után sem többet, sem kevesebbet 
nem fog fizetni. A te bátyád román, gör. 
kel. és szegény; most három évre bevonult 
katonának; de nemcsak a szegények, hanem 
a gazdagok is, nemcsak a gör. kel., hanem 
az ev. ref. és más vallásúak is, nemcsak a 
románok, hanem a magyarok, a tótok stb. is 
köi elesek katonáskodni. A vásáron fejszét 
lopott egy magyar és egy horvát; a magyart 
éppen úgy megbüntetik, mint a horvátot; 
ha valamelyik ezt a vétséget már másodszor 
vagy harmadszor követi el, súlyosabban bűn-
hődik, akár magyar, akár horvát, akár más. 

Hazánk lakosságának majdnem a fele más-
nyelvű és ezeket a nemzetiségeket azért 
lehetett és lehet fölizgatni, mert törvényeinket, 
a melyek egyformán védenek és egyformán 
sújtanak minden polgárt, az úgynevezett 
köznép nem ismeri. Wesselényi Miklós báró 
már félszázaddal ezelőtt (1843) kiadott 
„Szózat'-ában hangsúlyozta azt, hogy a nép-
iskolában egyik czélul kell kitűzői az alkot-
mánytannak, a másik czélul a magyar nyelv-
nek a tanítását. Előre látta azt, hogy a 
fölszabadított jobbágyokat és a betelepedett 
idegeneket csak így lehet a haza hű fiaivá 
nevelni. A biróság és a hatóság nem fogadja 
el azt a mentséget, hogy valaki a törvényt 
nem ismeri. De hol tanulja meg a köznép 
a törvényeket, hacsak a népiskolában és 
különösen az ismétlő-iskolában meg nem 
tanulná ? 

('Karánsebes.) Pálmay József. 

A slöjdoktatás. 
Bár az a szilárd meggyőződésem, hogy a 

slöjdoktatásnak Láng M. által fölvetett kér-
dése nem a lapokban, hanem csakis a gyakor-
lati kísérletek mezején tisztázható, mégis köte-
lességemnek tartom, hogy fölvilágosítólag é« 
egyúttal helyreigazítólag a vitába elegyedjem. 
Láng úr t. i. ugyanazt a hatást teszi rám, 
mint az a harczos, a ki a küzdelem hevében 
barátját ellenségnek nézi és ehhez leépest bánik vele. 
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Mert mit akar L. M. ? Ugyanazt, a mire a 
slöjd-iskola is törekszik s a mit a slöjd-iskola 
részben már el is ért. L. M.-nak, mint óvónő-
képző-intézeti igazgatónak, bőven van alkalma 
az óvó foglalkoztatás és játékok megfigyelé-
sére, a mely alapon szintén csak arra a meg-
győződésre jutott, hogy az óvóban alkalmazott 
módszer, t. i. a foglalkoztatás útján való tanítás, 
a gyermek szellemi tehetségeinek nemcsak 
szemléltetés, hanem öntevékenység útján való 
fejlesztése, a népiskola rendszerével sok tekin-
tetben ellenkezik. S ez az ellentét korábban 
oly nagy volt, hogy a legtehetségesebb nép-
tanítók közül akárhányan teljes erővel az óvó 
(gyermekkert) intézménye ellen küzdöttek s 
éppen Magyarországban számos kísérlet történt 
abban az irányban, hogy a népiskola mód-
szere'az óvókban is meghonosíttassék. Csak 
a mióta Péterfy Sándor ismert tanfolyamát 
megtartotta és Fröbel eszméjének mesteri 
ügyességgel alkalmas nemzeti formát adott, s 
a mióta az óvók elé a vonatkozó törvény 
megteremtésével nemzeti czélok tűzettek, vált 
az óvó-intézmény népszerűvé. Természetes 
tehát, hogy L. e téren működve, az óvó fog-
lalkoztatás természetszerüségét és a nevelésben 
rejlő nemzeti mozzanatokat különösen hang-
súlyozza. 

Felvilágosításul meg kell jegyeznem, hogy 
majd 30 évvel előbb ugyanily szempontból 
indultam ki én is és évek folytán arra az 
eredményre jutottam, a mit a soproni kéz-
ügyességi iskola ma már meglehetős világosan 
juttat kifejezésre. En is a kicsinyek foglal-
koztatásán kezdettem, megfigyelve a kisdedek 
nyilatkozatait. Az általunk akkoron alapított 
óvóintézet (gyermekkert) már túl van 25 éves 
jubileumán is. Sajnos, azt a szomorú tapasz-
talatot kellett szereznem, hogy az óvóintézet 
módszerének a népiskola módszerére való 
befolyása elenyészően csekély volt és még ma 
is lehetetlennek tartom e befolyás gyarapodását 
mindaddig, a míg népiskolai intézményünknek 
annyi külső akadálylyal kell küzdenie, mint a 
milyen az osztályok túltömöttsége, a rendetlen 
iskolalátogatás, a tanítói fizetések csekélysége 
stb. Az egyedüli helyes és lehetséges módnak 
ma is azt tartom, hogy az ország kedvezőbb 
pontjain „a kézimunka a tanítás központja" 
elv megvalósítására gyakorlati kísérletek tétesse-
nek és a leányok kézimunkára való oktatása 
mellett a fiuk kézimunkára való oktatása is meg-
honosíttassék. Az egész népiskolai oktatásügy 
oly mélyreható reformjának megvalósításánál 
szintén a természetszerűséget kell szem előtt 
tartani; itt is csak a fokonként való fejlesz-
tésnek lehet helye. 

Midőn 25 évvel ezelőtt az alant meg-

kezdett kísérleteimmel nem tudtam érvénye-
sülni, a népiskola felső osztályaiba helyeztem 
át működésem szinterét, hol törekvéseim nem 
találtak oly nagy ellenkezésre és 10—12 éves 
fiukkal kiséreltem meg a kézimunkára való 
oktatást, szándékom levén ez oktatással lefelé, 
az első osztályig haladni, s evvel a kapcso-
latot helyreállítani. Hogy aztán a háziipar-
oktatás meghonosítására irányuló s jól ismert 
törekvések mikép szorítottak le eredeti utam-
ról,az köztudomásu. A háziipar-oktatás zátonyra 
jutása után azonban ismét visszatértem kiin-
dulási pontomhoz és hogy a külföld által az 
utolsó két évtizedben elért eredményeket meg-
ismerjem, 1891-ben Németországba, Dániába 
és Svédországba utaztam. 

A mit Näsben, Svédországban láttam, azt 
találtam legjobbnak, mert ott a sllijd-öt Fröbel 
eszméjén építették föl, s mert ott az óvói foglal-
koztatásokban és játékokban megnyilatkozó eszmét 
az iskolában is megfelelő módon értékesítették. 
Az é.vek folyamán ott is arra a meggyőződésre 
jutottak, hogy könnyebb a kézimunkára való 
oktatást előszór a felső osztályokban meghono-
sítani s aztán fokonként az alsó osztályokba, 
átvinni. 

Fröbel eszméjének az isko'a czéljaira való 
ily fölhasználását, a rendszeres munkát, a mely 
fokonként tér át a könnyebbről a nehezebbre, 
hogy a gyermek szellemi és fizikai erőit össz-
hangban fejleszsze, azt nevezik ott pedagógiai 
slöjdnek, más egyebütt pedig csak röviden 
slöjdnek. Ez az a forrás, a melyből eddig a 
világ legtöbb nemzete merített s a honnan a 
pedagógiai slöjd iránti hajlam, hogy ne mondjam 
lelkesedés, a világon szétáradt. 

A svéd slöjdnek tehát az óvóhoz hasonlóan 
az a ezélja, hogy a gyermek egyéniségét mun-
kával., foglalkoztatással egyénileg fejleszsze; 
ezért írta zászlajára az „egyéni (individuális) 
oktatásta mi annyit tesz, hogy minden gyer-
mek képessége, tehetsége és erejéhez képest dolgoz-
hatilc és semmiféle osztály vagy ütem szerinti 
oktatás nem korlátozza. Ez a svéd-slöjd lényege. 
A tények alapos félreismeréséről tanúskodik 
tehát, midőn L. M. a Népt. Lapjában meg-
jelent czikke élére e mondatot helyezi: „A 
slöjdoktatásra az eredeti svéd értelemben a 
magyar népnevelésnek nincsen szüksége 
Nem, Láng úr, az eredeti svéd slöjd alapesz-
méje ugyanott lelhető föl, a hol az óvóé, vagyis 
az emberi lélek ős forrásában; mindkettő annak 
a törekvésnek köszöni eredetét, hogy a gyermek 
tevékenységre hajtó ösztöne, mint nevelési és 
tanítási eszköz, értékesíttessék s így a kettő 
rokon egymással. A mi föladatunk azután, hogy 
a slöjdnek épp oly nemzeti jelleget adjunk, mint 
a milyent Fröbel eszméje az óvókban nyert. 
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Mint a t. olvasó az eddigiekből már maga 
is kitalálja, Láng úr és csekélységem tulajdon-
képen szövetséges társak vagyunk, mert mind-
ketten — bár más-más téren — egy ugyan-
azon eszméért harczolunk. A mi L. M. urat 
a „slöjd-iskólától" visszariasztja, vagy helyeseb-
ben, a mi őt a „slödj-iskola" ellen való küzde-
lemre ösztönzi, az részint külsőség, részint a 
tények félreismerése. Minthogy a millenniumi 
kiállításon a „Soproni Kézügyességi Iskola" 
az e nemű intézmények közt az első helyet 
vivta ki magának s mint ilyen egyedül nyerte 
el a legmagasabb kitüntetést, s minthogy nem 
oly régen éppen Eperjesről kérték iskolánk 
millenniumi értesítőjének egy példányát: fői 
kell tételeznem — a mit különben Láng saját 
czikkeiben is sejtet, — hogy lövegei első 
sorban a soproni iskola ellen vannak irányítva. 
A soproni iskola fönnállása óta a „Soproni 
Kézügyességi Iskola" hivatalos czímet és nem 
a „slöjd-iskola" elnevezést használja. A 
„slöjd-iskola" elnevezést, melyet én sem 
találok megfelelőnek, kizárólag a millenniumi 
kiállítás idejére és az idegenekre való tekin-
tetből választottuk; egyébként pedig a „slöjd" 
szót sohasem használjuk és én készséggel 
elfogadok bármily, a „kézügyességi oktatás"-nál 
jobb kifejezést, a mely — sajnos — éppen 
azt nem fejezi ki, a mit kifejeznie kellene, 
t. i. a gyermek testi és lelki tehetségein'le kézi-
munka útján való összhangzatos fejlesztését. 
A többi elnevezés mellett mégis a legjobb, 
mert rövid. A „nevelő fiukézimunka-tanítás" 
czím többet mond, de jobb-e? 

L. M. második czikkében a soproni kéz-
ügyességi iskolának a népiskolák számára 
alkotott minta-sorozatára is hivatkozik, a mint 
azt millenniumi jelentésünk tartalmazza. A L. 
által fölsorolt minták közül egyetlen egy sem 
való Nasból; először is Näsben nem foglal-
koznak kartoninunkákkal — csak famunkák-
kal — s másodszor csakis oly minták vannak 
ott, a melyek tanítóknak e szakban való 
kiképeze'sére alkalmasak. A L. által fölemlített 
minták saját gyakorlatunk és saját tapasz-
talataink produktumai s mint ilyenek, leg-
nagyobb büszkeségünket képezik. Épp ily 
kevéssé származnak Näsböl a középiskolai 
növendékek mintasorozatai; egyedül a tanítók 
kiképzéséhez használtattak a näsi gyűjtemény-
ből vett minták, ezekre azonban L. úr nem 
hivatkozik. Ha tehát a „Soproni Kézügyességi 
Iskolá"-ban még van valami módosítani való, 
az csak a tanítók kiképzéséhez szükséges utóbb-
említett mintasorozat lehet. És ez az én leghőbb 
óhajom is már bizonyára megvalósult volna s 
a párisi kiállításig ezt a mintasorozatot is 
teljesen megmagyarosítottam volna, ha erre 

időt és alkalmat nyújtanak nekem; de iskolánk 
súlyos válsága, mely arra is rákényszerített, 
hogy ez iskolát, teljes föloszlatásának elejéi 
veendő, saját kezelésembe vegyem, megaka-
dályozott tervem végrehajtásában. Iskolánk 
válságát előidéző okok egyike éppen az volt, 
hogy a svéd mintasorozatot Párisban kiállítani 
egyenesen vonakodtam, kereken kijelentve, 
hogy „a Párisba küldendő mintáknak föltét-
lenül magyar jellegzettel kell birniok, különben 
magunkat, hazánkat is a külföld előtt nevet-
ségessé teszsziik 

A mondottakból kitűnik, hogy a soproni 
kézügyességi iskola a svéd mintasorozatnak 
már csak utolsó maradékával rendelkezik s 
hogy ebből a slöjd ellen általában, a soproni 
iskola ellen pedig különösen legalább is igaz-
ságtalan oly súlyos következtetéseket vonni. 

Az tény és ebben a tekintetben teljesen hoz-
zájárulok L. nézetéhez, hogy az eredeti svéd 
mintasorozat Magyarországon sohasem fog 
meghonosodni, mert azt más viszonyok számára 
alkották, de a svéd slöjd alapeszméje, s ez okta-
tási ágnak ebből az alapeszméből folyó módszere 
az óvó intézmény révén már átment népünk 
vérébe s csak a nép- és polgári iskolákban kell 
még gyakorlatias nemzeti alakot öltenie. 

A mint Magyarországnak a gyermekkertekre 
az óvói alakban van szüksége, épp úgy szük-
sége van a slöjdre is az általam nyilvánított 
értelemben és természetesen nemzeti formában. 
Hogy az ily slöjdoktatás ez oktatási ág nemzeti 
irányban való fejlődését nemcsak nem akadá-
lyozza, hanem inkább elősegíti, s hogy ily slöjd-
oktatás természetszerű és a magyar nemzeti ne-
velés törvényeinek megfelel: az a mondottak-
ból eléggé szembe szökik. 

Mi legalább Sopronban a svéd slöjd meg-
honosításánál ugyanazt az eljárást követtük, 
a mit Láng a Népn. Lapja 49. sz. 791. olda-
lán ismertet. Ott azt mondja: „Mondjuk pl. 
hogy nagyapám Badenben született; beköl-
tözött ide. Én_ tőle eredtem, de azért teljesen 
átváltoztam. 0 benne a badeni természeti 
viszonyok uralkodtak, bennem már azokból 
semmi sincsen, mert én a hazai természeti 
viszonyok hatása alatt születtem és nevelked-
tem." Mi is avval a czélzattal hoztuk be a 
svéd slöjdöt, hogy ebből Jó magyar intézményt 
csináljunk, sőt mi még abban a szerencsés 
helyzetben is voltunk, hogy a svéd gallyat a 
mi fejlett soproni háziipar iskolánkra olthattuk. 
S az oltvány ime megeredt és megnőtt, de 
növéséhez táplálékát hazai törzsből és földből 
nyerte s az éltető meleget is a hazai nap 
szórta reá. Ha tehát ma-holnap oltóágakat 
másoknak is adunk, ez ágak már nem svéd, 
hanem hazai termékek. Azért Guttenbergnek 
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sincs igaza, midőn válaszában a soproni kéz-
ügyességi iskolának „idegenszerűséget" vet 
szemére, tevékenységemről meg olykép® emlé-
kezik meg, mint a mely „nem illik bele a 
magyar népéletbe." Nem nálunk uralkodik az 
idegenszerűség, a hol az egyéni oktatáson 
nyugszik a fősúly, hanem ott, a hol a munka 
mint osztálytanítás, ütemre folyik. 

Mi itt Sopronban, a hazai viszonyoknak 
megfelelően, a kézügyességi oktatás elé szintén 
a munkakedv fölkeltését tűztük első és leg-
főbb czélul. S ez alapon törekvésünk oly 
könnyű minták alkotására irányul, hogy azo-
kat bármely fiu egyedül, önállóan elkészíthesse. 

\ olna Lángnak még több oly kifogása, a 
mit könnyű lenne megczáfolni, így pl. azt, a 
mit a pontos munka ellen hoz föl. Bizonyos 
fokig minden munkának pontosnak kell lennie, 
különben elveszti nevelő, képző hatását. Csak 
a (relativ) szép hat képzőleg! S aztán egy 
tanító s egy népiskolai növendék munkáinak 
jjontos volta közt is különbséget kell tenni. 

Befejezésül még csak a következő javasla-
tot intézem Láng kartárshoz : Folytassa szor-
galmasan a népiskolának való minták gyűj-
tésére irányuló tevékenységét s aztán csináljon 
a kézügyességi oktatással gyakorlati kísérlete-
ket. Addig pedig hagyjuk abba a vitatkozást. 
Ha aztán gyakorlati eredményeket ért el, 
akkor döntsenek a tanítók. Ha L. M. ered-
ményeit fogják jobbaknak Ítélni, én leszek 
az első, a ki azokat elfogadja. 

(Sopron.) Schrancz Miliáli/. 

3 o 

Tanítók háza. 
„Segíts magadon s az Isten is megsegít" — 

mondja a közmondás. Kedves kartársak, csele-
kedjünk mi is e közmondás szellemében: 
segítsünk magunkon! Ébredjünk föl a vesze-
delmes letargiából, a melybe egykor egy jobb 
jövő felőli kétségbeesés ejtett bennünket. 
Végre is most már mindenki láthatja, hogy 
a mi érdekünkben is tesznek, dolgoznak; vak 
volna az, a ki még most sem látná, hogy az 
állam, sőt a társadalom is legjobb barátunkká 
szegődött. Mind gyakrabban emeli föl szavát 
érdekünkben állam és társadalom, mindkettő 
segítségünkre jön, ha kell, hatalmával és ere-
jével. A munkától verejtékes homlokú tanító 
keblét sokszor töltötték el alaptalan remények, 
de - - ha az idők jelei nem csalnak — most 
meg lehetünk győződve, hogy várakozásaink-
ban, reményeinkben csalódni nem fogunk. 

Csakhogy, kedves kartársak, mi se dugjuk 
össze a kezünket, hanem magunk is lépjünk 
a tett mezejére; önmagunk vegyük le vál-

lainkról a legsúlyosabb terhet az által, hogy 
valósítsuk meg az első „Tanítók Házát", 
azután pedig a többit. „Tanítók Háza" Buda-
pesten, „Tanítók Háza" Kolozsvártt, Debre-
czenben!.. . Kedves kartársak, tudjátok-e mit 
tenne az, ha ez a magasztos eszme megvaló-
sulna ?! Oh, hogy ne tudnátok; hisz ti vagy-
tok azok, a kik sokszor még a betevő falatot 
is megvonjátok magatoktól, kopott ruhában 
jártok, csak azért, hogy véretek vérét: gyer-
mekeiteket taníttathassátok addig, a meddig 
őket lelkük szárnyai birják. 

Oh, ti nagyon jól tudjátok mit jelentene, 
ha megvalósulna. S miért ne valósulhatna 
meg? Egy kis lelkesedés, egy kis áldozat-
készség 27 ezer tanító részéről s a „Tanítók 
Háza" Budapesten épülni fog, azután pedig 
Kolozsvártt, Debreczenben... 

Képzeletben szinte látom, mint simulnának 
el a mély barázdák a tanító-apa homlokáról, 
mikor olvasná egy szép épület homlokzatán: 
„Tanítók Háza". Jól eső édes érzés lopódznék 
be szerető szivébe, hogy ime: a szerény 
anyagi helyzet nem gátolja gyermekeit abban 
sem, hogy a legmagasabb iskolákat is láto-
gathassák ; ime, a legszegényebb s a központ-
tól legtávolabb eső tanító fiaiból is lehetnek 
— ha tehetségük van hozzá — tanárok, or-
vosok, mérnökök stb. 

Kedves kartársak, ez a nemes, magasztos 
eszme ragadjon minket szent lelkesedésre, 
gyors áldozatkészségre; határozzuk el egyen-
kint és mindannyian, hogy a „Tanítók Háza"-it 
rendre megvalósítjuk! Tárgyaljuk, vitassuk a 
megvalósítás eszközeit, módozatait lapokban, 
egyesületekben, testületekben. Ha tanító taní-
tóval találkozik, a köszöntés után a „Tanítók 
Házáé" legyen az első szó ! 

Az eszközök higgadt, alapos megfontolása 
a fődolog. A mi csekélységemet illeti, én a 
25 frtos részvények kibocsátását nem ajánlom, 
mindaddig, míg teljesen meg nem győződünk 
róla, hogy minden magyar tanító legalább is 
felényi lelkesedést és áldozatkészséget érez 
magában, mint Lakits, a ki a részvények ki-
bocsátását ajánlotta. 

Ha — a mint Józsa D. reményli — Ma-
gyarország összes tanítóságának 50°/o-a meg-
venne egy-egy 25 frtos részvényt s ugyan-
annyit el is adna, akkor fölkiálhatnánk 
Petőfivel: megálljunk, mert itt van a Kanaán ! 

Csakhogy, ha nem a magunk lelkesedésének 
nagyító-üvegén át vizsgáljuk a dolgot, ezt 
egyelőre bajos remélni. (Úgy van! Szerte.) 

Nyilatkozzék tehát Magyarország tanítósága: 
messze van-e az igéret földje ? De addig n« 
induljunk útnak, míg a távolságot nem ismer-
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jük, nehogy az út közepén szégyen-szemre 
kidőljünk. *) 

Ha Magyarország tanítósága úgy nyilat-
kozik, hogy a távolság nem nagy, akkor 
induljunk rögtön! 

CKibéd.J Jiurián Albert. 

*) Ezt a figyelmeztetést mi is aláirjuk s újfent 
ajánljuk a tanító-egyesületi közgyűléseken való megvita-
tást. Legyen a tavaszi közgyűlések legfontosabb 
tárgya a — „Tanítók Háza". Szerk. 

IRODALOM. 
A khaldeai törzsek vallásáról és műveltsé-

géről szól a Nagy Képes Világtörténet 5. és 
6. füzete. Csodálatos egy vallás ez, isten-
dynastiák sorozata az égtől a földig, mint 
egy visszájára kezdett Bábel-torony. Egy ha-
talmas és erős isten a fő közöttük, „a ki 
csak a jót rendeli az emberek számára." 
A neve Merudug, ő a közbenjáró Isten és 
az emberek között. A kháld Megváltó. Az ő 
tiszteletére faragta e nép csodálatos szobrait, 
melyek kivétel nélkül éles profilban állanak, 
a két láb mereven egymás elé lép, hátukon 
íj és tegez, — olykor szárny — nagy, kiter-
jesztett, hatalmas tollakból való szárny a 
vállukon. Ezek a géniuszok a pogánykor 
jótékony angyalai. Testükön anatómiai tanul-
mányt tett a művész. Csupa izom mind, 
mintha megnyúzták volna mindet. E furcsa 
istenek dicsőségét zengik az első ékiratos 
vésetek, az ő fönségüket dicsérik a kháld 
zsoltárok, s szobraik a vallásos népképzelet 
legelső megvillanását őrzik, emlékeit egy ér-
dekes kultúrának, mely ebben az állapotában 
2230-ig tartott — a mi időszámításunk előtt. 
E csodálatos korszakról ír e 2 füzet, s az 
irást pompás képek magyarázzák, az új-kori 
tudós állításait ős-kori művészek müveivel 
igazolja; ezek az özönvíz előtti művészek, ez 
ős-bohémek a maguk merev és kezdetleges 
alakjaikkal nem is állnak valami igen távol 
az új irányokat kereső modern művészettől; 
ott az alakuló, emitt az újraalakuló művészet 
áll előttünk. — A Nagy Képes Világtörténet 
egy füzete 30 kr. Kapható minden hazai 
könyvkereskedésben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közok ta tásügy i m i n i s t e r : 

Kinevezte: Androvics-Bédl Ernesztina oki. 
tanítónőt az előpataki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Gremziczky Béla oki. tanítót a 
garamberzenczei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Vajda Mihály oki. tanítót a purkereczi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; G-elei Vilmos oki. 

tanítót az ágostonfalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Vajda (Pribicskó) Károly, Bódynó 
Markó Mária, Tóth Kálmán és Auerbach Jakab 
oki. tanítókat, ill. tanítónőt a nagy-idai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; 
Stancsu Mihály és Borna Anna oki. tanítót 
ill. tanítónőt a torontál-szent-jánosi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá ill. tanítónővé. 

Jeleu állásában végleg megerősítette: 
Buzsigány György, Gyurisits Miklós, Lazaresku 
Mária és Zsady Irma deliblati közs. isk. 
tanítókat, ill. tanítónőket. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kováts 
Mária nagylaki áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
berezna áll. el. isk.-hoz; Zeclia Gizella rákosdi 
áll. el. isk. tanítónőt az egeresi és Pálfy Ilona 
egeresi áll. el. isk. tanítónőt a rákosdi áll. 
el. isk.-hoz. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Vajda István mákói volt áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Tamási Idának és 4 kiskorú árvájá-
nak összesen évi 416 frt 66 krt; néh. Farczádi 
József túrócz-szent-mártoni nyugdíjazva volt 
áll.polg. isk tanító özvegye, szül. Pein Eszternek 
és 2 kiskorú árváj ának 460 frtot; néh. Klem-
nicsek Miklós volt újpesti áll. el. isk. tanító 
özvegye, szül. Visontay Máriának évi 320 frtot 
és 4 kiskorú árvájának együtt 213 frt 32 kr t ; 
néh. Herczeg Sándorné, szül. Nagy Apollónia, 
hódmezővásárhelyi volt közs. óvónő egy kis-
korú árvájának évi 61 frt 66 krt, hátra-
hagyott férjének 110 frt temetkezési járulé-
kot; néh Leszó Mihály valkajai volt g. kath. 
tanító özvegye, szül. Qerzanics Júliának 150 
frtot, Borbála nevű kiskorú árvájának 25 frtot; 
néh. Csajda Győző kollároviczi volt rom. 
kath. tanító özv., szül. Hdluszka Zsófiának 
és 2 árvájának együtt évi 266 frt 66 kr t ; 
néh. Körösy Imre csanádi nyug. tanító özv., 
szül. Búzás Eszternek évi 120 frtot; Benedek 
István bács-földvári róm. kath. tanító özv., 
szül. Mihályi Herminának és 3 kiskorú árvájá-
nak együtt 450 fr tot ; néh. Henszlik János 
merényi volt róm. kath. tanító özv., szül. 
Kraftsik Antóniának évi 277 frt 58 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Zepeniág-Man-
duMts Mária verseczi munkaképtelen gör. kel. 
szerb tanítónőnek évi 430 frtot; özv. Haniszkóné 
Zayda Anna zólyomi ideiglenesen munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónőnek évi 340 frtot 
ideiglenesen. 

$ Nyugdíjt pótló államsegély. Túlkorú-
ság miatt annak idején az orsz. tanítói nyug-
díjintézetből kiszorult Kecskeméti Samuel 
volt gorgényi ev. ref. tanító részére a nm. 
vallás- és közoktatásügyi minister úr 100 frt 
évi nyugdíjpótló államsegélyt engedélyezett. 
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•Jó az Isten. 
Eltemették. Halálos-ágyán feleségét csak 

az Isten jóságával, könyörületességével vigasz-
talhatta meg. Hatvan évi tanítóskodása után 
olyan sorsban sem hagyhatta hátra özvegyét, 
hogy az a mindennapi kenyérért való aggo-
dalom nélkül élhette volna le öregsége nap-
jait. Biine az volt, hogy korán született, 
mikor még az állam a tanítók nyugdíjazá-
sáról nem gondoskodott. 

Az öreg tanító elhalálozása után a vár-
lakiak új választásra készültek. Elérkezett a 
választás napja. Sokan kíváncsiságból, de a 
szegény özvegy szorongatással várta az ered-
ményt, kinek az új tanító beköltözésével 
nemcsak a mindennapi kenyérről, hanem még 
hajlékról is kell gondoskodnia. 

A választás az öreg tanító egyik volt tanít-
ványának, a község érdemes birájának fölszó-
lalása következtében minden várakozásán kívül 
ütött ki. Figyelmeztette a választókat, hogy 
elhatározásuknál egyedül az érdem vezesse 
őket, hogy győzzön az, a kit okmányai a 
tanítóságra legérdemesebbnek Ítélnek. 

„Csak az lebegjen szemeink előtt — végezte 
szavait — hogy gyermekeink számára tanítót 
választunk. A milyent választunk, olyan lesz 
a munkája. Én ezek folytán Jobbágy Imre 
nevű pályázót ajánlom. Igaz, hogy személye-
sen nem ismerjük, de itt vannak kifogásta-
lan okmányai." 

„Éljen Jobbágy!" volt az egyhangú fölkiál-
tás, s nyomban elhatározták, hogy az új 
tanítónak legkésőbb a karácsonyi ünnepekig 
állomását el kell foglalnia. 

Beköszönt a karácsony, a családok és 
kivált a gyermekek örömünnepe. Váriakon 
az özvegyen kívül senki sem emlegette any-
nyira a boldogult tanítót, mint az iskolás-
gyerekek, az osty akihordók. Sehogy sem tud-
tak abba beletörődni, hogy nem lesz ostya-
sütés. 

De az új tanító, úgylátszik, maga is Vár-
lakon kívánta a karácsony-estét tölteni, mert 
megelőző nap híre futott, hogy megérkezett 
és a bíró házába szállt. 

A bíró rövid beszélgetés után megismer-
kedve választottjával, nagyon meg volt elé-
gedve tettével. 

— De ismerős nekem, tanító úr! — szólt, 

a mint szelíd, rokonszenves arezát nézte. — 
Mintha csak láttam volna már valamikor. 

— Meglehet — felelt amaz kitérőleg és 
némi zavarral. Azután tréfára vette. — Hátha 
együtt jártunk iskolába! De beszéljünk erről 
majd máskor. Ha a bíró úrnak is úgy tetszik, 
nézzünk szét a faluban. 

— Lássa, tanító úr — szólt a bíró, a mint 
a falu közepére értek — ez a mi szegény 
iskolánk. Nem sajnálja, hogy ide jöt t? Talán 
szebb iskolája volt. De azért ne aggódjék, 
majd csak idővel nálunk is jobbra fordulnak 
a dolgok. 

— A boldogult tanító özvegye hol lakik ? 
— kérdezte a tanító. — Nemde öreg már? 
Látogassuk meg. O o 

— Még az iskolaházban lakik, a kisebbik 
szobában. Az ünnepek után valahová csak 
kiköltözik. Ha máskép nem, én szorítok neki 
házamban helyet, mert házbért úgy sem tud 
fizetni. Bizony nagy bajban v,igyunk a sze-
génynyel. Bárcsak egy fia maradt volna a 
megboldogultnak, bizonyára az lett volna 
utódja és a szegény özvegy gyámolítója. Pedig 
négy is volt; de három meghalt, egy meg 
úgy 10—12 éves korában valami csiny miatt 
hazulról elszökött és nyoma veszett. Azóta 
sem hallottunk róla. Csak egy ízben, de mái-
régen, jött valami tudósítás, ha jól tudom, 
hogy nevet cserélt, de nem is közölték az 
öreggel, amúgy is elég bánatja volt. 

Erre az új tanító meggyorsította lépteit 
és az iskola felé tartott. 

— Talán jobb lesz — szólt, a mint az 
ajtóhoz értek — ha előbb a biró úr maga 
megy be és megnézi, hogy nem leszek-e az 
öreg asszonynak alkalmatlan. Mondja meg 
neki, hogy jó hirt hoztam. 

S míg a biró bent járt, az ablakhoz sompoly-
gott, benézve azon, könyekkel telt meg a szeme 
s be sem várva az üzenetet, a szobába lépett. 

Ott ült szegényes szobácskájában az özvegy, 
előtte egy könyv, könyekkel áztatva. Mi is 
lehetett volna az más, mint az imakönyv. 
0 már csak a magasból vár segélyt és könyö-
rületet, folyton hallva férjének utolsó vigasz-
taló szavait: „Jó az Isten, bízzál benne." 

— Ez az új tanító úr ; — szólt a biró a 
belépőre mutatva. — Nagy kívánsága volt 
megismerni. 

Az özvegy ráemelte könyes tekintetét és 
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mint a ki álmából fölriadva nem tudja, való-e 
az, a mit álmodott, ő sem hitt a szemének. 
Tekintete megmerevedett, szólni nem tudott, 
«sak agyában űzte egyik gondolat a másikat: 
,Ő a z ? ! . . . N e m ! . . . Lehetetlen!. . . De ő! . . . 
Igen, szivem nem csalhat meg!" 

— Fiam! — kitört a túláradt érzelem és 
keblére zárta a lábaihoz borulót. 

— Anyám, édes jó anyám, bocsásson meg! 
— többet szólni nem tudott és érzelmeik 
egyetlen egybe olvadtak össze — a boldog-
ság érzetébe, melyet szó kifejezni nem képes. 

fSnrosfn.) Zádor Gyula. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
$ Az Országos Polgári Iskolai Egye-

sület rendkívüli közgyűlése deczember 29-ik 
és 30-ik napján Budapesten folyt le szokatlan 
nagy érdeklődés mellett. A közoktatásügyi 
ministeriumot Morlin Emil dr. osztálytanácsos 
képviselte, kit Lád Károly elnök szives szavak-
kal üdvözölt. A kormányhatóság részéről 
Verédy Károly dr. kir. tanfelügyelő is jelen 
volt. Mindvégig kiváló érdeklődés mutatkozott 
a tárgyak iránt, melyek közül a polgári fiú-
iskolák reformjáról s a fizetésiitjyben hoztak 
legfontosabb határozatokat, még pedig egy pont 
kivételével egt/hangi'dag. A Wlassics Gyula dr. 
közokt. minister úr iránt o'vácziószámba menő 
lelkesedés és bizalonmyilvánítás egyik nevezetes 
mozzanata volt eme kitűnően vezetett s ered-
ményeiben nagy reményekre jogosító közgyű-
lésnek. Az elfogadott főbb határozatok ezek: 
1. A polgári iskola az elemi népiskola négy 
osztálya fölé épült középfokú intézet. 2. A 
polgári iskolának 4, illetve 7 osztálya van. 
A 4 osztályúnak fölállítására és föntartására 
vonatkozólag a községeknek eddigi törvény-
szabta kötelezettségük érvényben marad. 
3. A 4 osztályú polg. iskola tanterve aképen 
állapítandó meg, hogy önmagában is egészet 
alkosson. 4. Nagyobb községek szükségletei-
hez képest, a teljes 7 osztályú polgári iskola 
állíttassák föl. 5. A teljes 7 osztályú polgári 
iskola a négy alsó osztályban adott általános 
műveltséget gyakorlati czéljaíhoz képest szak-
szerű irányban továbbfejlesztő intézet. 6. A 
teljes hétosztályú polgári iskola tanterve 
aképen állapítandó meg, hogy záró (érettségi) 
bizonyítványa egyfelől a főiskolai képzettsé-
get nem igénylő közigazgatási és közgazda-
sági pályákra, másfelől az egyéves önkéntes-
ségre jogosítson. 7. A négyosztályú polgári 
iskola magában is állítható. Teljes hétosz-
tályú polgári iskola azonban csak ott enged-
hető meg, a hol a községek a négy osztályú 
polgári iskolát már fölállították. 8. A polg. 

iskolák tanulmányi és kormányzati tekintet-
ben önálló és egységes fölügyelet alá helyez-
tetnek. 9. A polgári iskolai tanárok elméleti 
képzésöket az egyetemen vagy műegyetemen, 
a gyakorlati képzést pedig egy e czélra szer-
vezett intézetben nyerik. 10. A polgári iskola 
jogosításai a közokt. tanácsi javaslaton túl azzal 
egészíttetnek ki, hogy nemcsak a törvények, de 
a kormányrendeletek által is a kereskedelmi 
iskolák jogosításai is megadassanak a teljes 
hétoszt ílyú polgári iskoláknak. — Következett 
a fizetési ügy tárgyalása. Hozzászólás nélkül 
a gyűlés a következőket fogadta el: I. Az 
igazgató anárok állásait rendszeresíteni kiván-
ják (ma 200 igazgatói állás közül egy sincs 
rendszeresítve.) Anyagi ellátásuk pedig a 
VIII. és IX. fizetési osztály szerint történ-
jék. II. A rendes tanítók a IX. és X. fizetési 
fokozat hat csoportjába arányosan osztas-
sanak be legalább az 1900-iki költségvetés-
ben. III. Az oklevél megszerzése előtt a taní-
tót ki ne nevezzék. Helyi és személyi pótlék-
kal enyhítsék a rangsorozás igazságtalansá-
gait. IV. Ötödéves pótlékul 100 forintot 
kérnek. V. Az 500 forintos segédtanítói intéz-
ményt eltöröljék. Ezzel a gyűlés véget ért. 
A javaslatokat alkalmas időben az elnökség 
fogja a közokt, ministeriumhoz beterjeszteni. 

T a ni t ó k t a n á c s a <1 ő j a. 
Korcsolyázó. A közokt. minister úr 1890-ben 

52.061. sz. a. bocsátott ki rendeletet s ahhoz 
utasítást a benlakással egybekötött leánynevelő 
intézetekben (tanítónőképzőkben és felsőbb 
leányiskolákban) korcsolyázó pályák létesítése 
ügyében. Ez utasítás, mely más intézetekben 
is irányadó lehet, egy-egy iskola jégpályája 
költségét legfeljebb 70 frtban szabja meg s 
ez összeget „a növendékektől szedendő cse-
kély díjakból vagy legalább részben az intézet 
költségvetése keretében eszközölhető meg-
takarításokból" lehet fedezni. A felügyelet a 
cze'lszerű ruházatra és a meghűléstől való 
megóvásra szorítkozzék. A jégpálya készítésére 
a tornatanító ügyel föl s a növendékeknek is 
ő ad általános utasítást; a korcsolyázáskor 
való felügyelet pedig „a neveléssel megbízott 
tanerők kötelessége". Korcsolyapályát az iskola 
udvarán vagy kertjében — fáktól, bokroktól 
mentes, egyengetett helyen — kell létesíteni 
30—40 tanulóra 300—400 m2 területet szá-
mítva. Korcsolyázásnál nem szabad szűk ruhát 
s fűzőt viselni, mert ez a tüdő egészséges, 
szabad kitágulását akadályozná. Ha ön esetleg 
az iskolai jégpálya készítése és fentartása 
módját nem tudná, mi készséggel megismer-
tetjük a min. utasításnak evvel a részével is. 
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K. J. Ha most „tisztán kántori állást fog-
lalna el", megszűnnék tagja lenni az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek, mely miként neve 
s rendeltetése is mutatja, nem kántorok, hanem 
tanítók vagy kántortanítók nyugdíjalapja. 

Justitia. Kövesse a polgármester úr taná-
csát; mi azt jóindulatúnak tartjuk. Hivat-
kozzék az 1893. évi XXVI. t.-czikkre s az 
azt illető végrehajtási utasításra. 

H. H. Lakbér után nem fizet; de nem 
is kap. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az évforduló alkalmából a politikai 

pártok részéről, régi szokás szerint, ezúttal 
is estek nyilatkozatok, a melyekre jelenleg a 
fönforgó körülmények közt nagyobb szükség 
volt, mint máskor. A ministerelnöknél Tisza 
István tartotta az üdvözlő beszédet és, hang-
súlyozva azt, hogy a szabadelvü-párt is ki fogtar-
tani kötelessége teljesítése mellett, kijelentette, 
hogy „ ha ny ilnék rá alkalom, hogy a vitás kérdések 
közmegnyugvásra békés uton intéztessenek el, 
ezt az alkalmat hazafiúi örömmel kellene meg-
ragadni". Bánffy ministerelnök azzal válaszolt 
erre, hogy „meg kell szívlelnünk azokat a 
hangokat, a melyeket (Tisza) a helyzet tisz-
tázásaérdekében mondott". A legközelebbi jövő 
teendői felől a ministerelnök így nyilatkozott: 
„Mi törekedni fogunk úgy a parlamenti tár-
gyalásoknál, mint a közigazgatás és az állam-
háztartás ügyeinek vezetésénél csakis azon 
határig elmenni, a meddig föltétlenül szükséges 
és kerülni mindazt, a mi a fölöslegesnek 
szinezetével bírhatna; de meg fogunk tenni 
mindent, a mi szükséges arra, hogy előbb 
vagy utóbb a parlament munkaképessége 
helyreálljon s a mi föltétlenül szükséges arra, 
hogy a magyar állam kormányzata és az 
ország gazdasági háztartása fönnakadást ne 
szenvedjen." Az ellenzéki pártvezérek nyilat-
kozatai általában harcziasak voltak. Mikor e 
sorokat irjuk — kedden — kezdi meg újra 
tárgyalásait a képviselőház; reméljük, hogy 
az új évben a béke szelleme fogja megszál-
lani a pártokat és megtalálják a nehéz hely-
zetből való kibontakozást. 

— A Szathmárj-alapra adakoztak: Koszto-
lányi (Nagy-Ölved) 15 kr ; Nemes Elek (P.-
Helniecz) 5 kr; M. Gy. (Fadd) 5 k r ; Duday 
Árpád (Nyitra) 10 kr ; Zsilli Károly (Darócz) 
gyűjtése : 1 frt 80 kr (ehhez járultak : Csinos 
József 30 kr ; Zsilli Károly 30 k r ; JJékefi 
Antal 30 k r ; Csépán János 30 k r ; Tarr 
Géza 30 k r ; Kovács Sándor 30 kr = 
1 frt 80 kr); Hirschler Soma (Cs. Rendek) 
5 kr; Hipp Imre (Ibafa) 15 kr; Péter Gyula 
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(Lemény) 20 kr; Pilléi- Odola (Szabadka) 
gyűjtése 2 f r t ; Kolacskovszky Elza (Kassa) 
gyűjtése 6 f r t ; Száucsuk Illés (Gánya) gyűj-
tése 2 frt 37 kr (ehhez adtak: Száucsuk 
Illés 50 kr ; Puszin István 10 k r ; N. N. 
2 kr ; Andrásko János 25 kr; Szopkó László 
50 k r ; Károly János 50 kr; Mihálka Jánosné 
50 kr = 2 frt 37 kr); N. N. 20 kr; H. A. 
(T.-Berénd) 5 kr; Tóth János (Garé) 10 kr ; 
Fodor István (Árva-Nagyfalu) 10 k r ; Böször-
ményi Róza (N.-Harsány) 50 k r ; Neumann 
Károly igazgató-tanító (N -Pestény) 50 kr; 
Brkies Mária (Vöröstemplom) 1 fr t 88 kr. 
Eddigi gyűjtésünk 2329 frt 40 kr. (A Ma. 
Ta. Ka.-ja által kezelt összeggel együtt összesen-
lefolyt 2307 frt 98 kr.) 

— Halálozás. Farkasfalvi Farkas Balázs 
1848-as honvéd-százados, kisdedóvó, 77 éves 
korában Ungvártt jobblétre szenderült. Benne 
Farkas Emőd iró édes atyját gyászolja. Áldás 
emlékére! 

A szerkesztő postája. 
Köszönet. Mindazoknak, a kik az újév alkalmá-

ból úgy f. szerkesztőnket, valamint szerkesztőségün-
ket jókivánataikkal fölkeresni szivesek voltak, ez 
uton mondunk hálás köszönetet, a jó kivánatokat 
hasonlókkal viszonozván. — K. M. Ipp. A napok-
ban küldik le Szilágymegye tanfelügyelőségéhez 
73.625. sz. a. — B. Á. Galánta. Ha az önöknél való 
jelentkezés előtt ebben a tanévben is j á r t iskolába 
s ezt bizonyítványnyal igazolta: köteles befogadni. 
— H. L. K.-Teleki. 1. Az iskolaföntartó hatóság 
kötelessége volna meggátolni az iskolai bizonyítvány 
nélkül való fölszabadítást. Sajnos, hogy sok helyen 
nem teszik. 2. Az egyetemi nyomdában (Budapest, 
I., Iskola-tér 3. sz.) — Seil. F . Á. 1. Azt, a mi 
iránt kérdezősködik, egy szerkesztői üzenetből nem 
tanulhatja meg. A tanítóképzőben kellett ezt meg-
tanulni. 2. Nem jár. — K. J. Monor. 1. Leteheti 
bármelyik tanítóképzőben. 2. A kir. tanfelügyelőség 
útján a ministertől kell kérni. Bővebb fölvilágosí-
tást a kir. tanf. úrtól kérjen. — Gr. A. N.-Medves. 
A szeg. biz. alapján bélyegmentesek. - Iván András 
és Mánczos József urakat kérjük pontos lakczímök-
nek (levelező-lapon való) mielőbbi beküldésére. — B. 
F. Kolozsalagút. Elkésett. — J. J. Yiszló. Erre az 
évre csak annyi jár . Azonban a jövő tanévre az 
államsegélyt is, az 50 f r t korpótlékot is hiány nél-
kül fogja kapni. — J. F. Vanyola. A nyögéri: 
84.115. sz.; a vanyolai: 84.101. sz. — G. R. Jobbágyi. 
Nincs itt. 

T a r t a l o m : Az illetékegyenértéki adózás iskolai 
vagyon és tanítói jövedelem szempontjából. Giiőz .T. 
dr. — Az ismétlő-iskola és az alkotmánytan. Pálmay 
József. — A slöjd-oktatás. Schrancz Mihály. — 
Tanítók háza. Burián Albert. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. -- S z ü n ó r a : Jó az Isten. Zádor Gyula. 
— Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. - Szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: JJjvári/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest. 1899. 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 - 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, t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közles után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy lietvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasabu sora 50 kr. Ezek a (líjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KEK., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Mezőgazdasági szakoktatás. 
Gazdasági ismétlő-iskoláink életbe-

léptetése alkalmából nem lesz talán 
fölösleges futó pillantást vetni mező-
gazdasági szakoktatásügyünkre, hogy 
ennek valamenyi tagozatát áttekintvén, 
tisztán megjelölhessük magunknak azt a 
helyet, melyet a többi gazdasági ismerete-
ket terjesztő intézetek sorában elfoglal, 
mérlegelhessük fontosságát, melylyel 
társaival szemben bir, megfontolás, gon-
dolkodás és bírálat tárgyává tehessük 
azt a hatást, a melyet ez intézmény 
gazdasági életünkre kifejteni hivatva van. 

Ha tekintetbe veszszük, hogy hazánk 
népességének 7 5% -a őstermeléssel fog-
lalkozik, tehát mintegy tizennégy millió 
ember él ebben az országban földmívelés-
ből s ez a 14 millió lélek 49 millió 
kat. hold termőterületen gazdálkodik; 
ha figyelembe veszszük, hogy a meg-
élhetés föltételeinek folyton-folyvást való 
súlyosbodásával a mezőgazdaságnak is 
ki kell lépnie abból a korszerűt en álla-
potából, mely beéri az ősöktől örökölt 
mód szerint való gazdálkodással s oda 
kell érlelni a dolgot, hogy' mindenki, 
így a földmíves is, a lehetcr legnagyobb 
jövedelmet húzza ki földjéopt, különben 
leszorul az élet küzdőterérőv<hanyatlás-
nak, pusztulásnak indulnak a versenyezni 
képtelen egyedek, családok; hanyatlás-

nak indul a családok összeségéből ala-
kuló nagy egész: az állam maga is; — 
ha e tekintetből teszszük figyelmünk 
tárgyává földmívelésügyünket, lehetetlen 
rendkívüli fontosságot nem tulajdoní-
tanunk mezőgazdasági szakoktatásunk-
nak, mely első sorban emelné, fölvirá-
goztatná, magas kifejlődésre segítené 
az ország produktiv erejének legesleg-
bőségesebb forrását: a földmívelést. 

Mezőgazdasági szakismereteket eddig 
a következő intézetek terjesztettek 
hazánkban: hét felsőbb gazdasági tanin-
tézet, 14 földmíves-iskola, 10 vinczellér-
képző- és szőllészeti szakiskola és 11 
egyéb gazdasági szakiskola, összesen 41 
gazdasági intézet. Ebben a számban 
benne van a selmeczbányai erdészeti, 
a budapesti állatorvosi és a magyar-
óvári gazdasági akadémia is. 

A szakismeretek megszerzése akár az 
iskolákban, akár azokon kívül: magán-
úton, leginkább a közép- és nagybirto-
kosoknak áll módjukban, kik a szük-
séges tőkével leginkább rendelkeznek, 
míg a kisbirtokosok, kik pedig számra 
nézve amazokat jóval fölülmúlják, az 
államnak is erős oszlopai és támaszai, 
a szakoktatás áldásaiban alig részesül-
nek. Innen van az, hogy a paraszt-
gazdaságok szélese hazában legcsekélyebb 
haladást sem mutatnak. 

A vinczellér- és föld míves-iskolák 
Lapunk 2-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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volnának azok főképen a nevezett tanin-
tézetek között, a melyek első sorban 
is a kis gazdaságok érdekeit volnának 
hivatva szolgálni; de szolgálhatják-e? 
Ezen intézetekben ugyanis, a nagyon 
kevés számú ingyenes helyet leszámítva, 
150 — 180 f r t évi ellátási díjt kell a 
fölvett tanulóktól fizetni. Melyik kis-
gazda áldozhat gyermekére évenként 
ennyit? Hiszen alig várja a paraszt-
ember, hogy fia az elemi iskolából kike-
rüljön, hogy gazdaságában fölhasznál-
hassa, sőt sokszor ezt a kort sem várja 
be, helyzete, körülményei olyanok, hogy 
családja minden tagjára szüksége van, 

•hogy ekzisztencziáját fönn birja tartani. 
Nem a nem akarás, az idegenkedés az 
oka, legalább nem első sorban, az iskolai 
oktatástól való vonakodásnak, hanem a 
legnagyobb ú r : a szükség. 

Másrészt ezen intézetek a tanulók 
létszáma, valamint az abból kikerült 
egyének fölhasználása szempontjából is 
birálat alá veendők. Tizennégy földmíves-
iskolában 1895. évben 855, a vinezellér-
és szőllészeti iskolákban pedig 210 tanuló 
volt összesen. A tanulók ezen létszáma 
természetesen nem elégítheti ki egy 
18 millió lelket számláló földmívelő-
ország érdekeit. 

A mi pedig az onnan kikerült egyé-
nek alkalmazását illeti, azok rendszerint, 
szinte kivétel nélkül önálló megélhetési 
életpályát igyekezvén szerezni, nagyobb 
uradalmakban mint munkavezetők, elő-
munkások vagy pinezekezelők nyer-
nek alkalmazást, tehát nem haza viszik 
ismereteiket, hogy kis gazdaságukban 
értékesítsék, hanem elviszik a nagy 
uradalmakba s e szerint az alsóbb nép-
osztály gazdasági érdekeit szolgálni 
látszó ezen intézmények sem oda áraszt-
ják jótékony hatásukat, a hova igazi 
rendeltetésük és a legégetőbb szükség 
kivánná, hanem oda, a hol a nemzet 
gazdasági érdekei nincsenek az elmara-
dottság és tőkehiány által annyira 
veszélyeztetve. 

2 . SZÁM. 

Úgy látszik tehát, hogy az egész 
gazdasági szakoktatási intézményünkből 
a kis gazdaságokra vajmi kevés előny 
háramlott. Ennek meg is van látszatja 
parasztgazdaságunk elmaradott állapotán. 

Az első lépést az alsóbb néposztály 
gazdasági nevelésére akkor tettük, midőn 
a földmívelésügyi ministerium a ménesi 
és tarczali vinczellér-iskolákat tisztán 
gyakorlatilag képzett ügyes szőllőmunká-
soknak, parasztvinczelléreknek ne velésére 
hivatott iskolákká alakította át s a tan-
folyamot egy évre szállította le. Ezen 
szempontból lett a budai kertész-intézet-
ben a két éves kertészképző-intézet mellé 
egy éves tanfolyamú kertmunkás-iskola 
fölállítva, hol kizárólag csak gyakorlati 
oktatást nyernek a munkások és munkáj ok 
jutalmazására ellátáson kívül havonként 
14 frtot. Ezen munkás-tanfolyamon nincs 
semmi elmélet, tisztán csak gyakorlat. 

Ezen munkás-iskolákon kívül — bár 
ilyen csak ez a három van az egész 
országban — nem volt intézmény gaz-
dasági oktatásügyi rendszerünkben, mely 
a legalsóbb néposztály számára lett 
volna szánva; csak a legújabb időben 
létesült ily intézmény a minta-paraszt-
gazdaságokban és a gazdasági ismétlő-
iskolákban. 

A minta-parasztgazdaságok egyes kis 
gazdaságnak állami segítséggel minta-
szerűvé való átalakítása. E czélból az 
állam gazdasági gépeket bocsát az illető 
tulajdonos rendelkezésére, épületeinek 
megfelelő átalakításában is segélylyel 
támogatja. Ilyen mintagazdaságok csak 
nagy ritkán és oly vidékeken állíttat-
nak, a hol a földmívelés, állattenyésztés 
föltűnő elhanyagolt volta szükségessé 
teszi jó példa nyújtását, a melyen a 
közönség saját szemeivel lássa s győ-
ződjék meg az okszerű mívelés és gépek 
használatának előnyeiről. 

Az ekként szervezett minta-paraszt-
gazdaságoknak — a melyek úgy lokális 
jelentőségüknél s a nagy pénzáldozat-
nál fogva, a melybe kerülnek, hihetőleg 
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nem fognak nagy elterjedést vehetni — 
messze fölötte áll a gazdasági ismétlő-
iskolák intézménye, a mely úgy egye-
temes hatásánál s hova-elébb minden 
községre kiterjedésénél fogva egyedül 
képezi azt a szervet, a mely a kis-
birtokosok százezreinek, a nép milliók-
nak gazdasági tanácsadója, útmutatója, 
minden tekintetben irányítója, vezetője 
lehet. 

Ebből a szempontból kiindulva lehe-
tetlen rendkívüli, nagy, szocziális jelen-
tőségét be nem látnunk a gazdasági 
ismétlő-iskola intézményének! 

(Eger.) Fülöp József. 

Az állami iskola felekezeti szem-
pontból. 

Veszedelmes-e az állami iskola felekezeti 
szempontból? — Gyakran találkozik az ál-
lami tanító a felekezeti jellegű lapokban e 
kérdés tárgyalásával, de tárgyalják azt társa-
ságokban, összejöveteleken, azért nem lehet 
mi reánk állami tanítókra sem közömbös a 
kérdés; mert az, nem ritkán, a mi rová-
sunkra nyer megoldást. 

Azért, de meg, mert különösen a felekezeti 
iskolák államosításakor mindig az állami is-
kolák „vallástalanságával" érvelnek az állami 
iskolák ellenségei, ezzel kívánván az államo-
sítást ellensúlyozni, még ott is, a hol a köz-
ségek, felekezetek szegénységüknél fogva is-
koláikat a törvénykövetelte fokra saját ere-
jükből emelni nem tudják s így ezen érvvel 
akasztják meg iskoláik államosítását, vagy 
azoknak államsegélylyel való fejlesztését, ki-
bővítését: megkísérlem az ellenkezőt bizo-
nyítani. 

Az állami iskolák ellenzői tisztán csak a 
felekezeti szempontot veszik figyelembe s 
nem egyszersmind a tanügyi állapotokat — 
melyek sokszor siralmasak — s nem az 
iskolaföntartók helyzetét is, a mikor az is-
kolák államosítását felekezeti szempontból 
károsnak jelzik, holott az iskolák államosí-
tására való törekvés, mérlegelve annak a 
községekre való anyagi és szellemi előnyeit, 
véleményünk szerint nemcsak dicsérendő, de 
igenis helyes. 

A „vallástalanság" vádjának alaptalansá-
gát igazolom, ha kell, sok évi tapasztalatból 
merített konkrét adatokkal és tudom bizo-
nyítani, hogy a vallásos nevelés az állami 

iskolában épp úgy eszközölhető, — talán job-
ban is — mint a felekezeti jellegű iskolá-
ban, csak ember kell hozzá. 

Azt hiszem, hogy az iskolánál nem any-
nyira a jelleg, mint inkább a falain belül 
uralkodó széllem a fő. 

Legyünk csak igazságosak és Ítéljünk el-
fogulatlanul ! 

Meg vagyok győződve, miként mindazok, 
kik a nevelés és tanítás ügye iránt szeretet-
tel és odaadással viseltetnek, figyelembe véve 
ama sajátságos viszonyokat, melyeknek ólom-
súlva alatt görnyed az amúgy is mindenki 
által csak tehernek tekintett iskola-ügy — 
mostoha gyermeke a községnek, a hitközsé-
geknek egyaránt — csak helyeselni fogják 
iskolai felsőbb hatóságainknak ama hazafias 
és nemes törekvéseit, melyekkel azok a nem-
zetiségi nagyobb —, vagy a szegény magyar 
községek iskoláját az államosítással kívánják 
fejleszteni. 

A ki akarja a czélt, annak az eszközökkel 
is számot kell vetnie. 

Jó iskola szervezéséhez s fokozatos fejlesz-
téséhez pénz és ismét pénz kell! 

Ki adja tehát az iskolákra a pénzt más, 
mint az iskolaföntartó község, hitközség vagy 
az állam, esetleg társulatok vagy magánosok. 

Lássuk csak, melyik egyed képes leg-
hamarabb s legkönnyebben az iskola fölállí-
tásához a szükséges nervus rerumot megadni ? 
A község, mely amugv is mindenféle jog-
czímen oly magas pótadóval van terhelve, 
hogy az adózók már alig képesek elviselni 
az évenkint növekedő terhet ? 

A hitközség, mely, különösen a katholiku-
soknál, nem létező testület, de a mely, ha 
létezik is, ugyanazon tagokból áll, mint a 
község! ? 

Társulatok? Ezek is csak a községek la-
kóiból kerülnek ki. 

Marad hát végül az állam, mely köteles 
állampolgárai vallás-erkölcsös neveléséről emi-
nenter saját érdekében is gondoskodni, mert : 
„Minden államn'ik támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs." 

Az állami iskola nem veszedelmes vallási 
szempontból, mert az államnak is vallásos és 
erkölcsös polgárokra van szüksége, másrészt 
az állam van leginkább abban a helyzetben, 
hogy az iskolák föntartási költségeit is leg-
könnyebben födözhesse. 

Az iskolák költségei évről-évre növeked-
nek a tankötelesek száma arányával új osz-
tályok fölállításával, a tanítói fizetések foko-
zatos emelkedésével, az ötödéves korpótlékok 
rendezésével és a tanítói nyugdíjjárulékok 

I fizetésével. 
2* 
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Ezen növekedő pénzügyi terheket az iskola-
föntartók tartoznak a törvény értelmében 
viselni, ha nem birnák, az iskolai pótadó 
kivetését s végül az államsegély kérését 
eszközölni. 

E szükség, ha a hitfelekezeti jellegű, külö-
nösen r. kath. iskoláink a törvény rendelke-
zésének eleget kívánnak tenni, csakhamar el 
fog következni. 

Ebből szükségkép folyik, hogy a hitköz-
ségi tagok — kik a r. katholiku soknál nem 
léteznek, mert nincs autonomiánk — meg-
adóztassanak, esetleg a felekezeti jellegű 
iskola községivé tétessék, vagy végre állam-
segély kérése mellett állami gondozásba át-
ada^sék. 

Ez eset félrendszabály s mit sem használ 
a jellegnek! 

Ellenben, ha az iskola államosíttatik, az 
állam átveszi az iskolát vagyonával, terheivél 
s az eddigi évi költségek ellenében nemcsak 
viseli az iskola növekedő terheit, de a szük-
séghez képest bővíti azt. 

Ki tagadná, hogy több tanító vezetése 
mellett az iskolában a siker jobb lesz, mintha 
egy tanító tanítja azt a gyermeksereget, mely 
sokszor czélszerűtlen iskolatermekben — most 
kor- és nemre való tekintet nélkül — össze-
zsúfolva van! ? 

A törvény 80 gyermek tanítását engedi 
meg egy tanteremben s mit tapasztalunk 
mégis ? Azt, hogy 30 év után, ma is van 
akárhány tanterem, melyben 150 gyermek 
van együtt. 

Tessék ily osztályban 6 osztályt két, sőt 
három nyelven is tanítani! Hogy milyen lesz 
a siker, azt ne kutassuk! Sajnos, de igaz! 

A más, nem r. k. felekezeti iskolákban, 
mert azok számban is kevesebben vannak, 
talán nem is oly égető az iskolák bővítése s 
a tanerők szaporítása, azért tűnik az csak 
föl, mintha kiválókép a r. k. jellegű iskolák 
államosíttatnának. 

Ott kell intézkedni, a hol a túlzsúfoltság 
megvan s az iskola javításra, bővítésre vár. 
Nem áll tehát az, mintha kir. tanfelügyelőink 
csakis a r. kath. jellegű iskolák államosítását 
szorgalmaznák. 

Tudvalevő dolog, hogy a közoktatásügyi 
ministeriumban az az elv, hogy az iskolai 
teher viselése osztassék meg az iskolaföntar-
tók és állam között. Nagyon helyesen. 

Ennyit az ügy pénzügyi oldaláról. Lássuk 
most már a lényegest, a katholikus (felekezeti) 
szempontot és a vallás-erkölcsi nevelést. 

Mennyiben vannak ezek állami iskolákban 
veszélyeztetve? — Én a legjobb meggyőző-
désemmel mondhatom, hogy semmiben. 

A törvény megszabja a vallási órák számát, 
melyek a lelkiismeretes hitoktatók által betar-
tatnak, épp úgy a felekezeti, a községi, mint 
az állami iskolákban. 

Hogy ezt megkívánja az állami iskolában 
is a tanügyi kormány, igazolja ama körül-
mény, hogy az állami hitoktatók részére a 
hitoktatásért még külön tiszteletdíjat is ad. 

Akárhány állami iskola van, mindegyikben 
súly van helyezve a vallás-erkölcsi képzésre 
is, sőt tapasztaltam már azt is, hogy addig, 
míg az állami és községi iskola növendékei 
résztvettek a vallási gyakorlatokon, addig 
azokon a felekezeti iskolák tanulói nem vol-
tak láthatók. Ez tény! 

Hogy van a hitoktatással ? A felekezeti 
iskolákban a tanító tanítja a hittant is, sok 
helyt egyebet nem is. Az állami iskolában 
az egyedül hivatott: a plébános, vagy segéd-
lelkész a hitoktató. Ki tagadhatja azt, hogy 
utóbbi esetben intenzivebb lehet a vallás-
oktatás ? 

Ha az iskola megmarad a régi állapotában, 
túlzsúfolva egy-két tanteremmel, lehet-e a 
hitoktatásnál is fokozottabb mértéket elérni ? 

Nem jobb-e, ha az iskola az államosítással 
fejlesztetik s egy-egy tanterembe kevesebb 
tanuló jut, sőt azok a kor és nem szerint is 
elkülöníttetnek ? Nem fog-e a hitoktató is 
nagyobb sikert így elérni, mint elér most a 
népes, vegyes, 6—3 tanfolyammal biró osz-
tályokban ? 

Azt hiszem, igen, miért is bátran kimond-
hatjuk, hogy a vallástanítás szempontjából is 
előnyös az államosítás ott, a hol szükséges, 
s hogy azzal szemben különösen tisztán egy 
felekezetű (r. k.) községekben nincs is semmi 
ok a legkatholikusabb szempontból sem a. 
félelemre. 

Nézzük csak az izraeliták vallásosságát. 
Voltak-e nekik eddig saját fejlett és szer-
vezett iskoláik ? Nem más jellegű iskolában 
tanultak-e legtöbbjeik s azért mégis csak 
zsidók maradtak. 

Az állami iskola helyi hatósága az iskolai 
gondnokság. Ez ellenőrzi az iskolaügyet s a 
tanítót. 

Nem hiszszük, hogy a kir. tanfelügyelő 
kihagyná ezen gondnokságból a helybeli fele-
kezeti lelkészt, ha annak az iskola és nevelés 
ügye iránt érzéke van. E feltevésem mellett 
bizonyít az, hogy a már szervezett állami 
iskolák gondnokságában benne vannak a 
községek lelkészei is, de meg az is, hogy az 
ezen iskolákba járó tanulók vallásos nevelés-
ügye a gondnoksági gyűléseken részleteiben 
is esetről-esetre tárgyaltatik, — bár némely 
tanfelügyelő ez ellen állást foglal, azon hiszem-
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ben, bogy ez ügyben az egyházi hatóság az 
intézkedő s óva inti a gondnokságokat vallás-
ügyi kérdések tárgyalásától — milyen p. o. 
a templomba járás stb., holott erre ministeri 
rendelet is van. 

A gondnoksági gyűléseken tehát mindenkor 
alkalma lesz a lelkésznek a felekezetéhez 
tartozó tankötelesek vallási nevelését oly 
irányban vezetni, mely irány a felekezeti 
szempontnak teljesen megfelelő. 

Azon feltevésre, hogy az állami iskolához 
bármely felekezetű tanító kinevezhető, csak 
annyit, hogy az ily kinevezésekkel mindig 
figyelemmel vannak a ministeriumban a 
községi lakosok vallására is s nem neveznek 
ki egy tisztán katholikus község állami isko-
lájához, mondjuk zsidó vallású tanítót, mert 
hisz sok helyen — látjuk a pályázati hirde-
tésekből is — a tanító egyben kántor is. 

Csak a felekezeti lelkészektől függ, hogy 
az állami iskolában, melyről mint hiszik, az 
államosítás által a „katholicizmus" vagy más 
felekezeti jelleg lefúvatott, a kath. vagy más 
felekezeti szellemet megőrizzék, fokozzák és 
sokat zaklatott édes hazánk javára, Isten 
dicsőségére állandósítsák; mi kiválókép tisztán 
«gyfelekezetü katholikus községben senki 
vallásos meggyőződésébe nem is ütközik. 

Ha a vallás-erkölcsös nevelés ügyét előbbre 
vinni őszintén akarjuk, ne féljünk a jellegtől, 
még ha állami is, akkor, midőn a szellem 
felébresztése és annak ébrentartására magunk-
ban hivatást és erőt érezünk. 

Legyünk tehát egymás iránt türelmesek 
és bizalmasak, működjünk bármily jellegű 
iskolánál, hisz mindannyiunk czélja csak egy: 
a hazafias szellemű vallás-erkölcsi nevelés és 
tanítás s ne feledjük, miként: „A népnevelés 
minőségétől függ a népek és államok jóléte." 

Eddig még nincs ok a széthúzásra, ne 
élesítsük tehát már előre az ellentéteket, 
hanem inkább törekedjünk kölcsönösen és 
türelemmel arra, hogy megértsük egymást i 

így nem fog majd felekezeti szempontból 
sem veszedelmet látni senki a nem megfelelő 
iskolák államosításában s magyar nemzeti 
tanügyünk „fényre derül." 

Ügy legyen! 
(M.-Ovár) Merényi Kálmán. 

• -esMKS«-

T a n i t ó k H á z a . 
Lapunk 49-ik számának hasábjain volt sze-

rencsém olvasni Józsa Dániel kartárs úrnak a 
Tanítók Házára vonatkozó közleményét, mely-
ben a 25 frtos részvényeknek kibocsátását 
ő is ajánlván, többek között ezeket mondja: 

„Magyarország összes tanítóságának 50%-a 
nem tartja-e szív- és észbeli kötelességének, 
hogy abból (t. i. a részvényekből) legalább is 
egyet, ha másképp nem, kölcsönnel vagy 
részletfizetéssel vásároljon ? Nem szeretném, 
s mert ismerem őket, nem akarom kartársaim 
50%-áról föltenni, hogy egyik-egyik még egy-
egy részvényt eladni ne tudna."' 

Ezen sorokból azt merem következtetni, 
hogy Józsa Dániel kartárs úr a Tanítók 
Házát egy részvénytársaság által akarja létre-
hozatni, a mely 50°/o-ban tanítókból, 50°/o-ban 
pedig idegen közönségből állana. Már pedig 
hol van (bárha volna!) az az idegen közönség, 
mely vállalkoznék a 25 frtos részvények meg-
vásárlása által több mint 300 ezer frtot egy 
rája egészen holt tőkébe befektetni ? A Taní-
tók Háza legyen egészen a tanítóké és senki 
másé! A tanítóság éppen ama 50°/o-kának 
van legnagyobb szüksége a Tanítók Házára, 
mely nem képes egy-egy részvény megvásár-
lására a szükséges 25 frtot előteremteni. 

Én részemről talán igénytelenebb követe-
léssel lépek szeretett kartársaim elé, miért is 
remélem, hogy szavaim nem lesznek kőszik-
lára esett magvak s hogy a küszöbön álló 
jövő század kezdetével a Tanítók Háza is 
megkezdi áldásos működését. 

Indítványom a következő: Minden tanító 
a maga személye és minden egyes családtagja 
után egyszersmindenkorra 1 — 1 frtot koronás 
havi részletekben lefizessen. Ily módon egy 
év alatt 100 ezer frtot előteremtenénk. Ha 
pedig pénzünk ily módon együtt lesz, akkor 
még ne lássunk hozzá a Tanítók Hár/a föl-
építéséhez, a mihez pénzünk úgyis kevés, 
hanem először létesítsünk — Fogyasztási 
Szövetkezetek módjára — egy országos tanítói 
tan- vagy irószer-raktárt, melynek föladata 
legyen az ország összes népiskoláit s azok 
tanulóit az egészségügyi követelményeknek 
minden tekintetben megfelelő tan- vagy Író-
szerrel ellátni. (Csakhogy az ilyen vállalko-
záshoz nagy üzleti tőke szükséges! Szerk.) 

Két millió tanulógyermek-sereggel rendel-
kezünk, melynek évi tan- és Írószer szükség-
lete több mint 1 millió frt, mely összegből 
az elárusítók több mint 600 ezer frtot 
nyernek. Már pedig ezen nem csekély nye-
reséghez mi nekünk talán több jogunk van, 
mint bárki másnak a világon. 

Ilyen, szerintem nem csekély összeghez, aka-
rom juttatni a hazai tanítóságot; ebből nem 
csak a Tanítók Háza épülne föl minél előbb, de 
pár garas kijutna lányaink hozományára is. 

Segítsünk magunkon, a hogy lehet és az 
Isten is megsegit! 

(Liptó-Bessenyő.) Jurek József. 
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Magyar nyelv tanítása tót isko-
lában. 

Hazánk anyagi és szellemi jóléte a polgá-
rok egyetértésétől függ. Hogy egyetérthes-
sünk, szükségünk van egy kapocsra, mely 
mindnyájunkat közös czélunk eléréséhez köt. 
E kapocs: a magyar nyelv. 

Nyelvünk terjesztésében, nekünk tanítónk-
nak, már eddig is elvitázhatatlan érdemeink 
vannak, de még sok a tennivaló, különösen 
itt az éjszaki részekben. Tót vidékeink igen 
nehezen magyarosodnak, minek oka a fana-
tikus elvekben s abban keresendő, hogy 
tanítóképzőinkből kikerült fiatal tanítóink, 
ha felvidékre kerülnek, nem találják el a 
biztos kulcsot, melylyel a magyar nyelv taní-
tásának titkos zárát föl lehetne nyitni, hogy 
úgy mondjam, tapogatódznak a sötétben s a 
mikor végre nem látják fáradozásuknak sike-
rét, az őket környező árammal úszva, még 
magyarul is elfelejtenek. Kívánatos lenne, ha 
már a tanítóképzők megadnák a fonalat, 
melylyel a magyar nyelv tanításának sikerét 
lehetne biztosítani. Legújabban a tiszai ág. 
h. ev. egyházkerület eperjesi tanítóképző-
intézetében fönnálló s általam vezetett gya-
korlóiskolájában erre fektet fősúlyt a föntartó 
kerület s már eddig is nagy sikereket arattak 
tanítványaink. 

E becses lapokban számtalanszor vitatta 
már jobbnál jobb pedagógus a magyar nyelv 
tanításának módját s én, mielőtt egyik vagy 
másik párthoz szegődném, elmondom tíz év 
óta használt eljárásomat. 

Tanításomnak elmélete ez: magyar nyelvre 
nem tanítani, de nevelni kell és pedig tisz-
tán beszélgetési alapon; mellőzöm a szabály-
emlézést, a szótározást és a fordítást; tanít-
ványaimat úgy tekintem, mintha valamennyi 
tősgyökeres magyar szülők gyermeke lenne; 
azon naptól fogva, mikor iskolába lép, a 
magyaron kívül tőlem más szót nem hall. 
Szóval: magyarul gondolkodni, beszélni, érte-
lemmel kifejezni szoktatom tanítványaimat. 
Iskolámban minden egyes tantárgy, a beszéd-
értelemgyakorlatok szabályain alapszik; az 
anyagot fölosztom szemléléskörökbe s hat 
fokozatra. Az első szemléléskör első fokoza-
tán (I. osztály) az anyai utánzás érvényesül, 
vagyis a tanulót egy, legföljebb két tagú 
szók kiejtésére szoktatom. I t t segítségül veszem 
a gyermek anyanyelvét, a következő fortély-
lyal: 1. A tanteremben előforduló tárgyak 
neveit emlézik, még pedig azokat, melyek 
anyanyelvének kifejezéseivel teljesen rokon-
hangzásuak (papir, tábla, tinta, kréta stb). 
2. Kevésbbé rokonhangzásuak (ablak, asztal, 

szék). 3. Egészen eltérő hangzású tárgynevek 
vétetnek elő. E fokozaton, midőn már a gyer-
mek a tanteremben lévő tárgyak neveit 
ismeri, Ítéletet alkotunk róluk szín, szám, 
anyag s rendeltetésükre való tekintetből s 
végül ezen külön-külön tárgyra vonatkozó 
Ítéleteket egy tárgyra vonatkoztatjuk s ekkor 
már a kifejezés alakja összevont mondat. 
Ugyanezen eljárást követem a második s a 
többi szemlélésköröknél, melyeknek anyagát 
az udvar, az ember, a család, a természet s 
a mesék képezik. Junius végén az anyagot 
befejeztem, de minden tanítványom ért és 
beszél magyarul a nélkül, hogy valaha for-
díttattam volna anyanyelvéből. A többi osz-
tályokban a munka sokkal könnyebb, hiszen 
az alap jó volt, a falak nem dőlnek össze. 
Itt az anyagot tankönyveik szolgáltatják, de 
sokat, nagyon sokat kell szemléltetni. 

Fősúlyt fektetek a nyelvérzék fejlesztésére,, 
mely abban áll, hogy a gyermek tiszta, hibát-
lan, szabatos beszédet hall. Beszélgetés köz-
ben megkövetelem, hogy kérdéseimre teljes 
mondatban feleljenek. Ha valamelyik helytele-
nül felelt, nem én javítom ki, de egy jobb 
társa. Arra szoktatom, hogy a mit hall, olvas, 
azt megértse, s a mit megértett, helyesen 
tudja elmondani vagy leírni. Szigorú pedan-
teriával ügyelek arra is, hogy az utczán épp 
úgy, mint játszás közben, magyarul társalog-
janak. Hallanák csak, mint pereg a nyelve 
annak a 6—7 éves kis tótnak, mikor a 
„csingi-lingit" vagy a „farkasdit" játsza! Igaz, 
hogy még igen sok hibával beszél, de e-
csorba annyira elsimul egy-két év múlva, 
hogy rá sem lehet ismerni, mire a III-ik 
vagy pláne a IV-ik osztályba is kerül. Nagyon 
ügyelek a helyes és tiszta kiejtésre is, mert. 
a tótajkú gyermek lépten-nyomon e szabály 
ellen vét. 

Vannak, kik azt állítják, hogy a magyar 
nyelv tanítását csak a III-ik osztályban lehet 
kezdeni rendszeresen. Hát én egyszerűen ezt 
azért nem követem, mert a lélektan is iga-
zolja, hogy valamely új dolog megtanulására 
legalkalmasabb a friss gyermekkori ész, de, 
meg azon szerencsés helyzetben is vagyok, 
hogy a szülők egyenesen megkövetelik tőlem, 
hogy gyermekök magyarul tanuljon. Pedig 
ezelőtt négy évvel a falusiak még zúgolódtak 
a magyar nyelv tanítása ellen; ma meg ők 
kívánják. Igen, mert első teendőm volt úgy a 
szülőket, mint a gyermekeket fölvilágosítani,, 
hogy a magyar nyelv ismerete reájok nézve 
mennyire fontos. Megtörtént, hogy a hittan 
dogmatikai részét is, a szülők egyenes kíván-
ságára magyarul tanítottam és tanítom ma is. 
Miért? Mert tapasztaltam, hogy a mit a 
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gyermek magyarul megtanul, azt elmondja 
tótul is, de megfordítva soha sem képes erre. 

Ha most latba vetjük a Lánc] és Murgitai-
féle ajánlatokat, a Láng-fé\e direkt eljárás-
nak sokkal nagyobb és szebb eredménye lesz, 
mint a Margitairfélének, a mely a fordító-
rendszert kivánja, tartván attól, hogy a szü-
lők között a tüzzel-vassal való magyarosítás 
elégedetlenséget szül. Nem szabad erőltetni 
semmit! A dolog természete kivánja, hogy 
minden a maga rendjén haladjon. Ehhez a 
társadalmi és politikai ügyeknek semmi közük, 
itt egy czél lebeg: az egységes nyelv s hogy 
ennek terjesztése mi módon történjék, erre 
feleletünk az: a mely leghálásabb s a mely 
mielőbb kitűzött czélunkhoz vezet. 

(Eperjes.) Iteményík Lajos. 

"Se 

Első tanítás a gazdasági ismétlő-
iskolában. 

(Elméleti leczke: a növény fogalma; a talaj keletkezése; 
a növények táplálkozása; ál- és feltalaj.) 

(Előkészület: a tanító a terembe vitet egy facse-
metét, búzaszálat, tövestül, levelestől, továbbá egy 
darab ásványt, pl. terméskövet stb. Mielőtt a tanító 

előadásához fogna, rövid bevezetőbeszédet tart.) 
Kedves gyermekeim! 
Ti már korotoknál fogva kikerültetek a 

népiskolából s idejutottatok a gazdasági 
ismétlő-iskolába. Látjátok, ezen iskolának 
eddigi czíme csak ismétlő volt s itt a tanulók 
megismételgették azokat a dolgokat, miket 
tanultak az elemi iskolában ; azonban ezentúl 
itt nemcsak ezt fogjátok tenni, hanem tanul-
tok gazdasági dolgokat is, innen van isko-
lánk neve: „gazdasági ismétlő-iskola 

Azt már ti tudjátok, högy azokat, a kik 
földmíveléssel foglalkoznak: földmívelőknek 
nevezzük, hiszen édes apátok is, ugy-e bár, 
azzal foglalkozik s ti is földmívelők akartok 
lenni ? 

Látjátok, gyermekeim, ha magatok körül 
néztek, azt tapasztaljátok, hogy Sugár Laczi, 
Nagy Pista meg Vékony Antal nincsenek 
köztetek, mert ők mester-inasok lettek s 
3—4 évig mesterük mellett tanulnak, hogy 
fölszabadulva, ők is üzletet, műhelyt nyis-
sanak s ebből megéljenek. 

Legyen az szabó-, kovács-, csizmadia-mes-
terség, azt tanulni kell, mert, ugy-e bár, mi 
is szívesebben megyünk olyan mesterhez 
ruhát venni, a ki formásabbat, jobbat csinál ? 
Innen van az, hogy egyik mester jobban 
boldogul, mert jól érti a mesterségét, míg a 
másik alig tengeti életét. • o o 

így vagyunk a gazdálkodással is: — egyik 

gazda, mert ért ahhoz, okszerűen gazdál-
kodik, nemcsak hogy megél kis vagyon-
kájából, hanem szerez is valamit, míg a 
másik, a ki nem tud gazdálkodni, tönkremegy. 
Ebből az következik, hogy a földmívelést is 
tanulni kell, a gazdálkodás is tudomány, 
ehhez is kell tudás, mert a ki vakon neki 
megy és nem okszerűen műveli földjét, hamar 
dobra üthetik vagyonát, stb. stb. 

* 

Figyeljetek! íme, nézzétek, itt van egy 
kis facsemete. Ugy-e bár, ennek alul van a 
gyökérzete, meglátszik, meddig állott a föld-
ben, följebb van a törzse, azután az ágai, 
levelei. Nézzük a buzaszálat; ugy-e bár, van 
gyökere, szára, vannak levelei? A luczernánál 
hasonlóképen. 

(Mindezeket a tanulók alaposan meg-
szemlélik.) 

Bármilyen növényt mutatnék is be, ezen 
részeket, szerveket mindegyiken megtalál-
nátok. 

Ha mi most megnézünk egy bevetett 
búzatáblát s rajta a búzát 4—5 cm. hosszú-
nak találnók, ugyanezt megtekintve 8—10 
nap múlva, azt tapasztaljuk, hogy a buza 
már 10—12 cm. hosszú lett, tehát iígy-e 
nőt t? Nőni pedig csak annak lehet, a kiben, 
illetve a miben élet van, vagyis a mi él. 

A növény tehát él. Élni pedig a nélkül, 
ugy-e bár, hogy táplálékot ne vegyen magá-
hoz, sem ember, sem állat nem képes; így 
vannak a növények is, ezek is táplálkoznak-, 
ezenkívül szaporítanak is, mint pl. az állatok ; 
nemde, ha elvetünk egy buzaszemet, abból 
20—25 szem is teremhet ? 

Tehát, a mint látjuk: a növény él, táplál-
kozik és szaporít; igen ám, de mindezeket 
az állat is megteszi: csupán ez nem volna 
elég a növény meghatározására. 

Miben különbözik tehát a növény az állat-
tól ? Abban, hogy a növény nem érez s 
egyik helyről a másikra nem mehet, vagyis 
nincsen önkénytes mozgása. 

Foglaljuk már most össze, a mit a növény-
ről t u d u n k : A növény él, táplálkozik és 
szaporít, de nem érez s nincsen önkénytes 
mozgása. A növénynek van gyökere, törzse, 
ágai s levelei, virágzik s gyümölcsöt hoz. 

(Néhány gyermekkel ezt elmondatjuk.) 
A növényeket, kedves gyermekeim, a termő-

földben, vagyis a talajban termeljük. 
Termőföldnek hívjuk földünknek ama felső 

részét, a melyet különféle gazdasági gépek-
kel vagy eszközökkel szoktunk megmunkálni. 

Hol termeljük a növényeket N. ? 
Mit nevezünk termőföldnek N. ? 
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Nevezz meg N. földmívelő-eszközöket! 
Eke, ásó, kapa stb. Jól van! 
Már most elmondom nektek, hogyan kép-

ződött, miből lett a talaj. 
A talaj lett ásványi eredetű részekből, meg 

állatok s növények elkorhadásából. 
E két fő alkotórész egyesítése nélkül ter-

més nem lehet. 
íme, nézzétek e terméskövet (a t. föl-

mutatja) ; ha ón ezt itt porrá töröm s teszek 
bele pl. buzaszemet, mit gondoltok: ki fog-e 
az kelni ? Nem. Nem pedig azért, mert ez a 
kő ásvány, ez pedig magában nem képes a 
növényt táplálni. Már most bemutatom e 
ganéjdarabot, ugy-e bár, ez növényből lett, 
mert a ló, marha növénynyel táplálkozik; ha 
én ezt is porrá zúzom s ebbe is buzaszemet 
teszek, az szintén nem fog megélni, mert 
ebből meg hiányzik az ásvány. Hanem ha én 
e kettőt, t i. a kőből vagy kavicsból nyert 
port összekeverem a ganéjporral s kissé meg-
nedvesítve beleteszem a buzaszemet, ki fog 
kelni s élni fog, mert a termőföldhöz szük-
séges két fő alkotórész együtt van, t. i. 
ásvány és szerves maradvány, a ganéj. 

(Ezt kisérletképen meg is próbálhatja a 
tanító 3 kis edényben.) 

Tehát mint mondám, a talaj egyik főrésze 
ásványokból lett s lesz ma is, t. i. a nagy 
kövek (kőzetek, sziklák) elporlódtak, elmál-
lódtak, a másik rész pedig az állatok, növé-
nyek elkorhadása, fölbomlása által kerül ama 
közé s e kettő összekeveredve alkotja a talajt. 

Az ásványok a föld szinén, vagy a föld 
gyomrában, t. i. a hegyekben találhatók. Az 
ásványok sokszor egész sziklákat, hegyeket 
képeznek, csak akkor, midőn az ily ásványok 
elporladoznak, elmállanak, keveredve föl-
bomlott állati s növényi részekkel, földdé 
válnak, lesznek alkalmasak növények meg-
termésére. 

Miből lett a talaj ? 
Mibe nem teremne pl. a buzaszem? 
Minek kell keverednie, hogy a növény 

benne megteremjen N.? 
Mi is a talaj két fő alkotórésze N. ? 
Már most ismerkedjünk meg azzal, hogyan 

porlódtak s ma is hogyan máinak szét az 
ásványok ? 

.ázt hiszem, ti is tapasztaltátok már azt, 
ha az őszszel fölszántott földön akkora rögök 
maradnak is, mint egy kanta derék, a téli 
időjárás, a fagy azt tavaszra porrá málasztja ; 
vagy ha a tégla tele ivódik vízzel s meg-
fagy, ha a fagy kienged, szétporlik. 

De meg hallhattátok már azt édes apátok-
vagy anyátoktól, ha téli estén kint állott 
vízzel a tál, vagy dézsa, azt mondta: eredj 

csak fiam, hozd be a tálat, vagy dézsát, mert 
ott szétszívja a fagy. 

Hogy mi ennek az oka, ők talán nem 
tudták. Oka az, hogy ha a víz megfagy, 
nagyobb helyet akarván elfoglalni, terjesz-
kedik s így a tálat, dézsát szétrepeszti. 

így történik ez a hegyek köveivel, szik-
láival is, bármily kemények legyenek is azok, 
de mivel minden test likacsos, az eső be-
hatol azok likacsaiba, a kőzetek belsejébe, 
ott megfagy s a köveket szétfeszíti, dara-
bokra aprózza. A hólé, eső folyton mossa s 
koptatja a köveket. Ezt tapasztaljuk a köz-
életben is, ha házunk eleje ki vau kövezve, 
ugy-e bár, a csurgásnál igen szembetűnő a 
kopás; vagy ha köszörülünk, a késen piszok-
nemű iszap támad, ez is a kő kopására vall. 

De megtörténik, gyermekeim, az is a nagy 
természetben, hogy a nagy hónyomás föld-
csúszásokat, hegyszakadásokat idéz elő. 

Nagyobb vizek, folyók a partokat folyton 
mossák, s azokat más helyre szállítják. 

A vizén kívül a meleg vagy hőváltozás is 
elősegíti a kövek kisebb részekre való dara-
bolását. Tudjuk, hogy a meleg a testeket 
kiterjeszti, tehát a legnagyobb kövek is, ha 
tartós hőnek vannak kitéve, azután meg hirte-
len kihűlnek, megrepedeznek s lassankint 
mindig kisebb-kisebb darabokra szétesnek. 

Mondd el N., mi okozza azt, hogy a kövek 
kisebb darabokra válnak, elporlódnak ? 

A közéletből mivel tudnád ezt bebizo-
nyítani ? # 

Már most nézzük, a szerves maradványok 
hogyan kerülnek a talajba ? Vegyünk egy 
példát! 

Azt hiszem, ti is láttátok már, ha pl. vala-
mely elhullott állatot nem valami mélyen a 
földbe elásnak, az ott bomlásnak indul, elrot-
had s később földdé válik; azt is láttátok 
már nemde, hogy a fák levelei lehullanak, 
földdé lesznek és hogy a talajra vitt trágya 
szintén földdé válik. 

A termőföld szerves maradványai úgy 
kerülnek tehát a talajba, hogy különféle álla-
tok húsa, szőre, csontj a, di növények marad-
ványai, fák törzse, ága, levelei, a lehullott 
levelek, a tarló stb. fölbomlanak, elkorhódnak 
a levegő, meleg s nedvesség hozzájárulása 
mellett; éppen így a trágya is, melyek mind 
csak úgy táplálják a növényt, ha előbb földdé 
válnak s így a föld televény tartalmát alkotják. 

(Egy-két fiúval el kell mondatni.) 
Meddig tart az ásványoknál az elmálás ? 
Az elmálás még a porszem nagyságnál 

sem áll meg, hanem tart tovább, mindaddig, 
míg a növény azt táplálására föl nem veszi. 
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Már most elmondom nektek, a növény 
tonnán s hogyan táplálkozik. 

A növény táplálkozik a földből gyökerei 
által és a levegőből levelei által. A növény 
a földből leginkább ásványi tápanyagokat 
vesz föl s jobbára liajszál-gyökereivel (föl-
mutatja a t. a facsemetét); ime. nézzétek, e 
fácskának sok gyökere van, ezen itt alul 
levő legvékonyabbakat hívjuk hajszálgyöke-
reknek, ez a búzánál is látható; itt, a hajszál-
gvökér végén van egy kis gumócska, melyben 
sav van (a természetalkotásánál fogva), ezen 
savat a növény kibocsájtj a, ci földben levő 
nedvességgel együtt a tápanyagot föloldja s 
felszívja likacsossága, hajcsövessége követ-
keztében. E tápanyagot a gyökerek följut-
tatják a törzsbe, innen megy a galyakba s 
levelekbe. A levelek a tápanyagot földolgozzák, 
s a mire a növénynek szüksége van, azt a 
növény megtartja, a mi kell a gyümölcs-
éréshez, az odamegy, a mi kell a törzsnek, 
az oda, s egy része vissza a gyökerekhez jut. 
A mi pedig fölösleges, az a leveleken elpárolog, 
ez az úgynevezett szénsav, mely az emberek 
és az állatoknak éltető szükséglete. 

Látjuk ebből, hogy a tápanyag éppen 
úgy jön-megy, czirkál nedvesség alakjában 
a növényben, mint a vér az emberben. Ezt 
leginkább látjuk tavaszszal, ha egy szőllő-
venyigét megmetszünk, abból nedv foly ki. 

Ezenkívül, mint említém, a növény a levegő-
ből is veszi táplálékát levelei által; azért nem' 
helyesen cselekszik az a gazda, a ki bármely 
növényét megfosztja idejekorán leveleitől. 

Hogy a növény a földből leginkább ásványi 
tápanyagot 'vesz föl, bebizonyíthatjuk, ha pl. 
egy csomó szalmát vagy fát elégetünk, hamu 
marad vissza. Ez az, a mi ásványi anyagból 
lett, mert az nem éghet el, míg egyéb rész 
elillan a levegőbe. 

Honnan táplálkozik a növény, N.? 
Hogyan veszi föl a földből a tápanyagot, N. ? 
Szabad-e a növényt leveleitől megfosz-

tani, N.? 
Hogy bizonyítjuk be, hogy a növény leg-

inkább ásványi anyagot vesz föl a földből ? 
Rétegére nézve kétféle talaj van, t. i. fel-

talaj és altalaj. Feltalajnak hivjuk termő-
földünknek azon fölső részét, melyet meg-
munkálni szoktunk, melyben növényeink gyö-
kereinek legnagyobb része elhelyezkedik; ez 
alatt van az altalaj vagy földágy. A gazdára 
igen fontos, hogy ismerje altalaját is, mert 
csak azon esetben szabad mélyíteni, ha altalaja 
jobb, vagy legalább feltalajához hasonló minő-
ségű. Mélyíteni csak őszszel szabad, s egy-
szerre csak 2—3 centiméterre, mert tudjuk, 
hogy alul vad föld van, ennek még, hogy a 

növény táplálására alkalmas legyen, a téli 
időjárás alatt átdolgozódnia, elmállania kell. 

No de, kedves gyermekeim, mindezekről 
jövő alkalommal bővebben beszélek, már most 
ismételjük csak át, a mit e két órán tanultunk. 

(A tanító egyes gyermekeket kikérdez 
pontról-pontra, majd az egész tanítását itt 
be kell taníttatni, úgyszólván megemész-
tetni, csak úgy maradhat az meg a gyermek 
emlékében.) 

(Dorosma.) Makay István. 

I R O D A L O M . 
A „Magyar Könyvtár1'-ból ismét öt szám 

jelent meg. A 77. és 78. számok Nansen 
északi sarki utazásának leírását tartalmazzák, 
az „Éjen és jégen át" czímü eredeti Nansen-
féle munka alapján, melyet dr. Brózik Károly 
fordított, illetőleg rövidített a vállalat szá-
mára. A 77. füzetben a „Fram" útja van 
leírva, a 78.-ban pedig az a csodálatos szánút, 
melyet Nansen és Johansen tettek meg az 
északi sark felé. Mindkét rész számos igen 
jó kivitelű illusztráczióval van ellátva. A 79. 
számban Gradányi „Péleskei Nótárius" -át, a 
80. szám Braceo „Don Pietro Caruso"-ját és 
Verga ,Parasztbecsület" (Gavalléria Piusticana) 
czímű népszínművét közli, a 81. szám 
Mikszáth Kálmán a „Homályos ügy" czímü 
régibb és „A táborszernagy halála" czímű 
újabb munkáját. A Magyar Könyvtárból min-
den füzet 15 krba kerül; kiadja Lampel R. 

„Golgotlia" czímet visel az a díszesen kiál-
lított kis verskötet, melyet Gara József lap-
szerkesztő írt és Wlassics Gyuláné ő nagy-
méltóságának, ministerünk irodalom- és mű-
vészet-kedvelő, fenkölt lelkű nejének ajánlott. 
Gara költeményein, a czímnek megfelelőleg, 
borongós hangulat ömlik el és finom érzés 
nyilatkozik meg bennök. A díszes kötetnek, 
mely Limpe' R. kiadásában jelent meg, ára 
1 forint. 

Gazdasági tanító czímmel f. é. 1-én új lap 
indult meg Székesfehérvárit, melynek főleg a 
gazd. ism.-iskolák tanítói vehetik nagyon jó 
hasznát. Az első számban találkozunk mindazok 
nevével, a kik lapunkban is írtak a gazd. 
ism.-iskolákról. A hasznos lap havonkint 
kétszer jelenik meg s ára egy évre 3 frt 50, 
negyedévre 90 kr. Szerkesztője Almássy 
Ferencz (Székesfehérvár, Reseta-u. 7.), a 
kinél előfizetni is lehet. Melegen ajánljuk 
kivált a gazd. isrn.-iskolák tanítói figyelmébe. 
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t mi imádságunk. 
Imádkozom. Nem egymagambu': 
Gyereksereg van énvelem,, 
A csengő ajkak tiszta hangja 
Motoszkál, zsong a lelkemen, 
Legtitkosb zárát feltöri 
S mi száll magasba Istenéhez, 
Kinek kezén halál s az élet: 
Édes zsolozsmává szövi. 

Nem kérdezem meg, ők se kérdik, 
Minő imát mondjunk ma el? 
Ujabbat-e, vagy azt a régit ? — 
Az ihlet percze ránk lehel, 
S ha leikeinknek szárnyait 
Melengető fuvallat éri, 
Az ég zöngésben kezd beszélni 
S ölében ringat el a hit. 

Imádkozom itt iskolámba' — 
Körültem csöndes gyermekek, 
Egyik szegény, a másik árva, 
A szöszke anyja meg beteg. 
Fölfogja mindenik kezét 
S szállunk imába, dalba messze, 
Ölelkező szívvel keresve 
Az irgalomnak Istenét. 

A csengő hangok végre-végre 
Halk, lágy morajjá foszlanak, 
Egy köny lopódzik sok szemébe — 
A szíve tisztult meg manap. 
A kit fönn trónusán talált 
S csillagsugárból glóriája, 
Áldásait az hinti rája, 
Véd jó szülőket, szent hazát. 

Mikor imánk végére járok, 
Lehajtom kissé a fejem, 
Hogy könyezem, Te lásd csak áldott 
Örök kegyelmű Istenem, 
S Te halld meg én kérésemet: 
Egyik szegény, a másik árva, 
A kis szöszkének anyja ágyba' — 
O, tartsd fölöttük szent kezed .' 

(Vargyas.) Tarcsafalvi A Ibert. 

Az új falusi olvasó-egyesület. 
(Az újfalusi tanító naplójából.) 

Tegnap este 10 óra után jöttem haza a 
jegyzőéktől. Tánczos István ablakában még 
világosságot láttam; sok árnyékot is láttam 
a házban mozogni. Tudtam mindjárt, hogy 
mi történik itten; mert hallottam a faluban 
beszélni, hogy már Tánczos is fölesküdött 
szoczialistának. Befordultam az udvarra. A 

házőrző ebek: a Mizörög meg a Lompos, 
majd levettek a lábamról. A nagy ugatásra 
kijött a menyecske és betessékelt a házba. 

Ott bent l-r>—20 ember ült együtt csöndes 
pipaszó mellett; előttük az asztalon néhány 
újság és könyv. A parasztok emberségtudóan. 
üdvözöltek. A házigazda örült a tisztesség-
nek, a mely szerény hajlékát érte és széket 
tolt elém. 

— No — mondok — emberek, mi jó al-
kalom hozta kendteket így össze? 

Felelt rá Büki Ferencz: 
— Ma kaptuk Pestről az újságokat meg 

az új röpiratokat; most megtanácskozzuk, a 
mi bennök nyomtatva vagyon. 

— Hát nem akad kendteknek jobb dol-
guk ? — mondok én. Meglátják, atyafiak, 
ennek a sok súgás-búgásnak, meg a hazug O O O O 
újságok és könyvek olvasásának utoljára sem 
lesz jó vége. Kendtek hamis hiten vannak; 
a szoczializmus hamis hit, óvakodjanak tőle. 

Visszafelelt Büki Ferencz imigyen: 
— De sőt nagyon is böcsületes és igaz 

hit az; kivánnám is szivem szerint, hogy a 
tanító úr is társunk legyen benne. Mert itt 
van la: azt mondja, hogy .jogot a népnek; 
meg aztán 8 órai munkaidőt, elegendő kere-
setet, gond nélkül való életet, ingyen iskolá-
zást, ingyen való gyógyítást és még sok 
egyéb jó dolgot, a mit eddig megvontak 
tőlünk a go K O S Z tőkései-. 

— Igaza van kendnek szólottam én 
viszont — a népnek jogokat kell adni. De 
kitől remélhet a nép jogokat, talán a hazát 
megtagadó munkakerülőktől ? Félszáz eszten-
dővel ezelőtt nem volt szoczializmus és 
mégis kapott a nép jogokat: a jobbágyság-
ból fölszabadították a saját urai és egyenlő 
jogot adtak a grófnak meg az utolsó zsellér-
nek. Ha még mindig nem elég kendteknek a 
joguk, hát ne higyjék, hogy a haza meg-
tagadásával fognak jogokat nyerhetni. Az 
Isten is hat nap alatt teremtette a világot, 
hát ne gondolják, hogy az egyenjogúságot 
csak úgy egy csapásra a legapróbb porczi-
kájáig meg lehessen csinálni. A jó munká-
nak idő kell és idővel meglesz minden. De 
kendteknek 8 órai munkaidő is kell. No, sze-
retném én azt látni, hogyan tudná Magyar-
ország népe learatni a termést, ha aratáskor 
naponként 8 órán dolgoznék! Ezt csak úgy 
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lehetne, ha az aratni valónak egy részét 
meghagynák Mindenszentek utánra, vagv ha 
behoznánk segítségül egy félmillió csehet. 
No, melyik tetszik kendteknek? A többit: az 
ingyen iskolát, az ingyen gyógyítást és az 
ingyenes jogvédelmet minden jóravaló ember 
kívánja. Az mind nem a kendtek pesti vezé-
reinek a találmánya; mert mindazt már rész-
ben meg is valósítottuk a szoczialisták nélkül 
és Isten segedelmével lassanként, lépésről-
lépésre ( haladva, egészen meg fogjuk valósí-
tani. En tehát úgy látom, hogy e miatt 
semmiképpen sem szükséges megtagadni a 
hazát és az Is tent ; ez mind nem olyan 
dolog, a mi miatt a magyar embernek 
nemzetközivé kellene lennie! 

Ekkor pedig a házigazdához, Tánczos 
uramhoz fordultam: 

— Csak azt nem értem, Tánczos uram, hogy 
kend hogyan tudott ehhez a hamis hithez 
szegődni. Hiszen eddig mindig ellene volt. 

— Ugv van, uram, ellene voltam, — felelt 
Tánczos. De azért voltam ellene, mert azt 
hittem, hogy a szoczialisták föl akarják osz-
tani a vagyont. Már pedig én sem a magam 
becsületes jószágát bitangok prédájára nem 
adom, sem pedig a másét el nem kívánom. 
Hanem, ehol, most kaptam egy könyvet Pest-
ről; ebben világosan meg van mondva, hogy 
a szoczialisták nem akarnak osztozkodni, ha-
nem igenis osztozkodnak az urak. Ehol van 
ni, azt mondja: „Lásd, böcsületes, embersé-
ges munkástársam, alig hogy betakarítottad 
jószágodat, már jönnek az urak, veled osz-
tozkodni. Előáll a hintón járó hivatalnok, az 
aranygalléros katona és elküldik hozzád az 
adószedőt, hogy elvegye tőled az ő részüket. 
Jön a pap, a tanító, az orvos, ezek mind 
részt követelnek tőled. Es ha netán nem ad-
nál nekik szép szerivel, nyakadra küldik a 
végrehajtót. Es te szerteszéjjel osztod a ma 
gadét, míg utoljára betevő falatod sem ma-
rad, amazok pedig tejben-vajban fürödnek. 
Hát ugy-e bár, atyámfia, igaz az, hogy az 
urak az osztozkodók ?" — No lám, tanító 
úr — fűzi már most a beszédet tovább 
Tánczos — így áll a dolog; az enyémen pe-
dig ne osztozzék senki; hát ezért lettem én 
is szoczialista! 

— No Tánczos uram — mondám — ken-
det is könnyű ám a böcsületes eszéből ki-
forgatni. Mert veszett bolondság mindaz, 
a mi ebben a könyvben irva vagyon. Nézzük 
csak: Kend dolgozik és a munkájának a gyü-
mölcse buza; a csizmadia is dolgozik, az ő 
munkájának a gyümölcse csizma; nemde úgy 
van, hogy kend örömest ád neki egy kis 
részt a búzájából, hogy ő meg kendnek csiz-

mát adjon. A katona is dolgozik: egyre azt 
tanulja, mi módon lehet a hazát megvédeni 
az ellenség ellen, hogy kend békében élhes-
sen és dolgozhassák. Nem szivesen ád-e kend 
ezért neki egy kis részt a búzájából ? Hiszen 
a házőrző ebét is eltartja emberséggel. A 
pap, a tanító, az orvos, a hivatalnok mind 
olyan munkával töltik idejöket, a miből kend-
nek testi-lelki haszna van. Hasznos munká-
jokért szivesen ad nekik kend búzát, a csiz-
madia csizmát, a kalapos kalapot. Aztán 
látja kend, az öreg béres kétszer akkora bért 
kap, mint az ostoros, mert amannak a mun-
kája több ahhoz való értést kiván, mint 
emezé. Hát ha az orvos vagy a pap tizenhat 
esztendeig tanulta a mesterségét, érdemel-e 
nagyobb bért, mint kend, a ki tizennégy-
esztendős korában már a kis ujjával is tudta 
az egész paraszti munkát ? De mást mondok. 
A kendtek pesti vezére, a mint látom, tíz 
krajczárjával áruitatja ezt az osztozkodásról 
írott könyvecskét. En, mint ahhoz értő em-
ber, jó hittel mondhatom kendteknek, hogy 
tízezer darab ilyen könyvecskének a kinyo-
matása nincs neki többjébe 400 forintnál, 
vagyis: darabja 4 krajczár. A vezér úr tehá t 
szintén osztozkodik kenddel és tízezer szo-
czialista-hitü társával és elvesz a kendtek 
búzája árából fejenkint 6 krajczárt, összesen 
pedig 600 forintot. Ez pedig ő neki alig 
3—4 napi munkája. Tehát értsük meg egy-
mást jól: A hogy a kendtek vezére magya-
rázza az osztozkodást, abban az értelemben 
mindnyájan osztozkodunk. En részt kapok a 
kendtek búzájából, a kendtek gyermekei pe-
dig az én munkámnak veszik hasznát és ez 
ígv megy véges végtelen. Hát ezért gyűlölj ük 
egymást, ezért lásson egyik ember a másik-
ban ellenséget? Igen bizony, gyűlöljük a 
munkátlan heréket, a kik a gyűlölség mér-
ges magvait köztünk el akarják hinteni! 

Tánczos István az asztalra könyökölve 
gondolkozott. Végre így szólt: 

— A mi ezekben a könyvekben és újságok-
ban van, az mind igaznak látszik, ha az 
ilyen magamfajta ember elolvassa. De mind-
járt más formája van az egésznek, a mint 
így a tanító úr megmagyarázza. 

— Maszlag az mind, Tánczos uram, a mi 
itt írva van , a ki azt beveszi, annak a lelke 
megbódúl tőle. Van a magyar embernek 
tisztességes olvasni valója, miért nem élnek 
kendtek azzal ? Hallhatták hirét Petőfi Sán-
dornak, Arany Jánosnak, Jókainak, meg sok 
más híres-neves könyvirónknak. Azok írtak 
igazán a mi szivünk és lelkünk szerint; az 
ő írásaik nekünk való lelki táplálék. 

— Nem jutnak azok szegény ember 
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kezébe, veté közbe Büki Ferencz. Ellenben a 
pártvezérség eleinte ingyen küldözgette nekünk 
a könyveket meg a lapokat és így szok-
tunk az olvasáshoz. Addig nem igen láttunk 
mi egyéb nyomtatást a kalendáriomnál. * 

* * 

1*97. deczember 11. 
. . . A Büki Ferencz múltkori beszédje 

szeget ütött a fejembe. Annak az embernek 
csakugyan igaza van. A nép szeret olvasni, 
kívánja a lelki szórakozást; hiszen a magyar 
mindig mesekedvelő és dalos nép volt; most 
meg már a tudásra is szomjazik; ezt az idő 
szelleme okozza. A mi becsületes népünk 
abból a forrásból oltja szomjúságát, a mely 
önként kínálkozik neki. Ha a költészet és a 
tudás tiszta forrása helyett — mint a mese-
beli ember — farkasnyomok piszkos vizéből 
iszik és attól maga is farkassá válik, annak 
nem ő az oka; hanem mi vagyunk okai, 
mi. a nép tanítói, a ki nem vezettük az 
igazi forráshoz, hanem szomjuságával magára 
hagytuk. Ma már mindenféle izgatásnak leg-
főbb eszköze a nyomtatott betü. Ezzel bolon-
dítják el a népet azok, a kiknek ez a mes-
terségük. Ez ellen pedig csak egyféle védelem 
lehetséges: az, hogy mi is a nyomtatott betü 
hatalmával terjeszszük a józan igazságot. 

így gondolkoztam a Tánczos István házá-
ban töltött este után. Es nem sokáig gon-
dolkoztam, hanem munkához láttam. A jegyző 
napilapot járat ; azzal megígértettem, hogy 
elolvasás után rendelkezésemre bocsátja a 
lapját. En is járatok feles újságot a bol-
tossal ; ezt sem fogjuk ezentúl a szemétre 
hányni. Tehát van már két újságunk. A 
községházára jár egy ingyenes néplap; azt 
eddig föl sem bontották, a kisbíró használta 
befűtésre; ez most az én gondviselésembe 
kerül. Van néhány gazdasági könyvem, meg 
a jegyzőtől is kaptam kettőt. Kezdetnek ez 
elég. Ma este újra elmegyek Tánczos Istvánhoz. 

* * 
* 

1897. deczember 12. 
Tegnap este Tánczosnál voltam. A szobá-

ban vagy 20 „elvtárs" szorongott. Beszél-
getni kezdtem velük országos eseményekről. 
Érdeklődni kezdtek. Akkor előszedtem az 
újságjaimat és olvastam nekik egvet-mást. 
Tetszett nekik. Aztán szóba került a rossz 
időjárás, meg hogy e miatt rossz lesz a 
termés, silány a kereset. — Istenem, uram 
— sopánkodott Gerely Imre — betevő fala-
tunk is alig lesz; hát aztán még a nagy 
adó, de meg egy kis testi gúnya is csak kell 
az embernek, meg a sok apró családnak! 

— No — vígasztalára Gerelyt — kenyér 
nélkül csak nem hágy benünket a magyarok 
Istene; az adóra nézvén meg úgy vélem, 
hogy azt megfizethetnék helyettünk a mezei 
virágok; ruhát pedig szerezhetnénk selyemből. 

Erre a beszédre összenéztek az atyafiak 
és nevetgéltek. Olyanformát láttam az ábrá-
zatukon, hogy: no, az újfalusi tanító bizony, 
bizony meggárgyult. 

— Félig sem tréfálok, atyámfiai. A mezei 
virágban méz van, azt hazahordja nekünk a 
méh; ezt kendtek is tudják, de a helyett, 
hogy megtanulnák a módját és a szerint 
cselekednének, inkább országfölforgatáson 
törik a fejüket. Ismerik kendtek azt a kis 
ujjamnyi férget is, a melyik a selymével föl 
tudná ruházni a kendtek apró gyermekeit; 
de a kendtek tanácsadói nem azt prédikál-
ják, hogy miképpen kell teremteni, hanem 
azt, hogy miképpen kell rontani. Előttünk 
van a természet nyitott könyve; megtanul-
hatjuk belőle, hogyan fordíthatjuk hasz-
nunkra mind azt, a mit a Teremtő nekünk 
ajándékozott; de kendtek csak azt látják, 
hogy vannak a természetben olyan isten-
teremtései, a melyek abból élnek, hogy 
irigyen kiragadják egymás szájából a falatot, 
kimarják egymás czombjából a húst. És 
ezektől a fenevadaktól akarnak példát venni! 

Az én embereim már nem nevetgéltek. 
Büki Ferencz pedig így szólt: 

— Nincs abban igazság, hogy a tanító 
úr minket így pirongat. Mert ez idáig a 
magunk eszére voltunk hagyva és senki sem 
bánta a mi dolgainkat. A pártvezér urakat 
magunknál okosabb embereknek tartottuk, hát 
utánuk indultunk. De ha megbizonyosodunk 
a felöl, hogy hamis uton jártunk, bizony 
nem megyünk szántszándékkal a vesztünkbe. 

— No hát majd megbizonyosodnak kendtek ! 
* * * 

lő97. deczember 24. 
Karácsony előestéjén örömmel tölti el 

lelkemet annak tudása, hogy üdvös dolgot 
cselekedtem. Két «hét óta minden estémet 
Tánczoséknál töltöttem. Az én embereim 
örömmel hallgatják az újságból és könyvek-
ből való fölolvasásomat. Sokat beszélgetek 
velők és ők észre térnek. Nvolczvannégyen 
vannak, a kik szoczialistáknak iratkoztak be 
és heti 5 krajczár pártadó fizetésére köte-
lezték magokat; most ezek havi 5—5 kraj-
czárt fizetnek, hogy én hozassak nekik köny-
veket. Az összejöveteleket ezentúl az iskolá-
ban tartjuk. 

* * * 
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1898. deczember 24. 
Egy éve mult, hogy a falumbeli elége-

detlen földmívesek ügyével foglalkozni kezdtem. 
Áldom az Istent, a ki munkámat sikerrel 
koronázta. A tavaly még titokban bujkáló 
és sugdosó elégedetlenek, ma nyiltan gyüle-
keznek, mert nem járnak tilosban, hanem 
tagjai egy olvasó-egvesületnek. Ma k arácsonyfa-
ünnepe lesz egyesületünknek: a felsőbb ható-
ságok — folyamodásom következtében — 
egész láda könyvvel ajándékoztak meg 
bennünket. Így már mehetünk előre . . . . 
Eddig is minden jól ment. A mult télen 
szerzett gazdasági ismereteket az idén mái-
hasznukra fordították az én szoczialistáim. 
A környékbeli társaik a nyáron sztrájkolták, 
nem arattak; az enyéim dolgoztak és most 
nem bánják meg . . . . Most esténkint az 
iskolában gyülekezünk. Tagjaink száma 141; 
ezek közt sok olyan van, a ki nem is tud 
olvasni. De ez nem baj, mert nekik csak 
hallgatniok kell. Néha még most is én 
olvasok föl nekik, de többnyire egy-egy 
ügyesebb tanítványom a fölolvasó. Olykor-
olykor elpolitizálgatunk a napi eseményekről 
és ilyenkor mindig nyilik alkalom hasznos 
fölvílágosításra, oktatásra. Nálunk már nincs 
semmi baj; ide akár esztendőn át se jöjjön 
csendőr. Bolyyó. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: Nyitra város 
közönségének és Engl József izr. hitközségi 
elnöknek az ottani izr. isk. építési költségéhez 
adott 7000, ill. 5000 frtnyi hozzájárulásáért. 

Kinevezte: Fleischhakker Ede oki. tanítót 
a vármezői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Giurginka Szilárd oki. tanítót a pettniki közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Márton oki. 
tanítót a pásztói áll. elemi népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Terfologa János oki. tanítót a jasze-
novai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pataki 
Agnes oki tanítónőt a szacsalí áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Török Tamás majdáni 
közs. isk. tanítót a majdáni áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Kynczél Ferencz oki. taní-
tót a bakabányai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Palásti István oki. tanítót a szeg-
vári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Stefánovitsné-Klutovszky Gizella 
kiskundorozsmai tanítónőt a majdáni áll. el. 
isk.-hoz; Gyovai István szegvári és Babies 
Rezső ref. kovácsházai áll. el. iskolai tanító-
kat a csongrádi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségükben. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Fillips Mihály és Wojnesich Mária temes-
kubini közs. isk. tanítót, ill. tanítónőt. 

Jelen minőségében áthelyezte: Zékány 
Tivadar dubi áll. el. isk. tanítót a hátmegi 
áll. el. isk -hoz; Oláh Miklós bereg-szt.-miklósi 
áll. el. isk. tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: lieszterczc-Naszód vármegyei 
ált. tanító-egyesület segélyalapjának alapsza-
bályzatát f. évi 89.343. sz. a. kelt rendele-
tével. 

Segély-, ill. gyánipénzt utalványozott: 
néh. Alb Miklós csermői nyug. volt gör. kel. 
tanító özv., szül. Gugg Anticzának évi 120 fr tot ; 
néh. Györy Sándor volt nagy-gúti ev. ref. el. 
népisk. tanító özv., szül. Pap Piroskának évi 
150 frtot; néh. Mészáros Ferencz cserencsóczi 
r. kath. tanító 3 kiskorú árvájának évi 162 frt 
50 krt; Plávsics Demeter volt besemendi gör. 
kel. tanító özvegye, szül. Gruies Dívna részére 
évi 150 fr tot ; néh. Huszovszky Károly volt 
aranybányai áll. el. iskolai tanító özvegye, 
szül. Killer Mária részére évi 250 frt, öt kisk. 
árvája részére 208 frt 33 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Sztojkeszku Kaje-
tan szirbovai munkaképtelen gör. kel. taní-
tónak évi 270 frtot; Kdlaa János kis-várdai 
munkaképtelennek talált ev. ref. tanító részére 
évi 410 frtot; Cseregntz Dániel ligeti munka-
képtelennek talált tanító részére az országos 
tanítói nyugdíjalapból évi 280 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szernye. Bereg. 1. Ha most folyamodnék, 

akkor esetleg még 1898-tól, föltéve, hogy 
a folyamodás késleltetésének nem ön az oka 
s ezt bebizonyíthatná. Minél előbb, annál jobb. 
2. Nem, mert csak személyhez van kötve. 
3. Azt hiszszük nem jogosan, mert az köz-
ségi adónak minősíthető. A jegyző igazolja, 
mely alapon rótta ki. 

Salamon Gy. A második módot, t. i. az 
iskolaszék előtt tett propozicziót tartjuk leg-
helyesebbnek. Önhatalmúlag semmiesetre sem 
cselekedjék. Ha az iskolaszék elutasítaná, 
forduljon a közigazgatási hatósághoz. A szolga-
biró bizonyára megmutatja a helyes útat. 

F.-né B. Cs. Csak 1899-ben lesz jogosítva. 
S. M. Jó útra terelték, ha a közig, bizott-

sághoz ment. 
0. A. 1. Nincsen olyan min. rendelet^ de 

a dolog természetéből következik. 2. Úgy, 
miként az iskolaszék megállapítja. 3. Szintén 
az iskolaszék döntse el. 

E. F. Követelje a kiegészítést a várostól 
s ha kérését nem teljesítik, forduljon pana-
szával a kir. tanfelügyelőhöz. 
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Bixi. Tanítók véglegesítése. A tanítók az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 138. g-a szerint — 
általában — élethosszig választatnak és hiva-
talukból csupán súlyos hanyagság, erkölcsi 
kihágás vagy polgári bűntény miatt mozdít-
hatók el — a közig, bizottság határozata 
alapján. Ily Ítéletek azonban megerősítés 
végett a közoktatási minister elé terj eszten-
dők. Eme § értelmében állásából a tanító csak 
fegyelmi úton mozdítható él, mert megválasz-
tása — ha a pályázatban nem volt kikötve, 
hogy ideiglenesen választják meg — végleges-
nek tekintendő. A tanítói állás biztosítására 
szolgáló törvényczikket még abban az esetben 
sem lehet mellőzni, ha annak idején az ille-
tékes iskolai hatóság nem tartotta volna meg 
a tanítói választásra vonatkozó törvényes el-
járást. Ebből ön saját helyzetére vonatkozó-
lag eligazodhatik. 

Y. M. és Niedermayer Gellért. Az állam-
segély folyósításakor hivatalból szokták a 
tanító nyugdíjigényét helyesbíteni, ha ezen 
segélyezés következtében beszámítható fize-
tése emelkednék. Ha azonban a tanítói fizetés 
más úton-módon emelkedett (pl. az iskola-
föntartója nem az állam s az illető föntartó 
korpótlékot folyósít a tanító részére, vagy pedig 
eddigi tanítói díjazását fölemeli), akkor folya-
modás útján kell rendeztetni a nyudíjigény 
emelkedést. Ilyenkor — a dolog természeté-
ből kifolyólag — mellékelni kell az iratot, 
mely az emelkedést hitelesen igazolja. 

Fr. Gy. Lapunk f. évi első számának vezér-
czikkében megtalálja a választ. 

L. Gy. Nem köteles fizetni. 
K. L. Ha más pályára megy, tanítói nyug-

díjigényét elveszti; ha betegsége miatt nyug-
díjazzák, 10 éven aluli szolgálata után vég-
kielégítést kap. 

Popovics Gy. Ez arra az esetre vonatko-
zik, ha az illető tanító az 1889. évi YI. t.-cz. 
32. §-ában foglalt kedvezmény alapján a pót-
tartalékba osztatott be s a nősülés idején 
nem áll katonai tényleges szolgálatban nyolcz 
heti kiképzés végett. Egyéb körülmények 
közt a tanítónak is kell folyamodnia enge-
délyért, ha a rendes időnél hamarább akar 
nősülni. 

Kérdező. A 15 kr „első sorban a beiratás 
alkalmával a szülőktől szedendő be." 
így intézkedik az 1891. évi XLIII. t.-cz. 
10. §-a A ki tehát a beirási díjat szedi, az 
szedje a 15 krt is. Ez a mi nézetünk. 

J. J. Forduljanak pártfogásért a kir. tan-
felügyelőhöz. Az özvegy segélyét a nyugdíj-
alapból éppen azért folyósítják csak félév 
múlva, mert addig férje volt teljes fizetésére 
és lakására jogos igénye van. 

X. J. Ön nyugdíjaztatása után nősült; 
ennélfogva annak idején sem özvegye, sem 
árvája nem kaphat segélyt az orsz. nyugdíj-
a'apból. 

Y. Soma. 1. Megszakítás van szolgálata 
folytonosságban; tehát a 3 évi megszakítás 
előtti időre nem igényelheti a szolg. évek 
beszámítását. 2. Nyugdíjazási eljárásra lapunk 
legközelebbi évfolyama tanácsadójában is talál-
hat útbaigazítást. Az 1896. évi márczius-április 
havi számok tüzetesen foglalkoztak vele. 3. A 
nyugdíjintéző bizottság javaslata alapján a 
közokt. min. végzésében meg lesz állapítva 
jogosultságának mértéke. 

P . . . r Y . . . s. Lapunk szerkesztői postájá-
ban megtalálhatta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö Fölsége elnöklete alatt a mult hét 

utolsó napjaiban tanácskozások voltak Bécs-
ben, melyek a zavaros politikai helyzettel fog-
lalkoztak. Résztvettek a tanácskozásokon 
Bánffy báró ministerelnök, Fehérváry báró, 
Lukács és Széchenyi gróf ministerek. Meg-
állapodás történt — f. hó 8-án — abban, 
hogy a helyzet orvoslása érdekében Buda-
pesten tanácskozásokat fognak folytatni poli-
tikai férfiakkal. 

— Szász Domokos, ref püspök, f. hó 8-án 
délben elhunyt Kolozsvártt, 61 éves korában. 
Az elhunyt püspök egész életét a magyar 
közművelődésnek és egyházának szentelte. 
Püspöki működése elé két nagy czélt tűzött. 
Az egyik czél a magyarság megszilárdítása és 
terjesztése volt a református egyház fejlesz-
tése által és a másik a református lelkész-
és tanárképzésnek rendezése s európai szin-
vonalra való emelése. Isten áldása kisérte 
nemes törekvéseit, mert mind a két czélja 
sikerült. Az elhunyt püspök testvéröcscse volt 
Szász Károly dunamelléki ref. püspöknek. 

— A Ma. Ta. Kaszinójának igazgatósága 
ujjáalakult, még pedig a következőképen: 
intéző igazgatóvá (a társadalmi szakosztály 
vezetője és ideiglenes pénzügyi igazgató) 
dr. Verédy Károly kir. tanfelügyelő választa-
tott meg, Ember Károly a tanügyi, Tanos 
Sándor a gazdasági és Schnöller Lajos a 
vigalmi bizottság igazgatója lett. A kaszinó 
lapjának szerkesztésével Bardócz Pál titkárt 
bizták meg. 

— A Magyar Nyelvőr a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi minister úr 1897. 
2323. ein. sz. a. kelt kegyes intézkedése folytán 
(1. Néptanítók Lapja 1897. 30. sz. 7. 1.) állam-
költségen jár a következő száz állami nép-
iskolának: Alsó-Fehérm. Maros-Újvár; Barsm. 
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Aranyos-Marót; Bácsbodrogm. Titel; Beregm. 
Mező-Kászony, Beregszász, Munkács; Biharm. 
Belényes, Mező-Telegd; Csanádm. Nagy-Lak, 
Tornya; Csongrádm. Csongrád, Horgos, Ivis-
kun-Dorozsma^ Szegvár; Grydrm. Győrsziget; 
Háromszékm. Árkos, Bodola, Dálnok, Kovászna, 
Sepsi-Szent-György, Kézdi-Vásárhely, Nagy-
Baczon; Hevesm. Gyöngyös, Hatvan, Eger; 
Kólozsm. Alsó-Szovát, Bánffy-Hunyad, Csúcsa, 
Kalota-Szent-Király; Marostordam. Nyárád-
Szereda, Mező-Bánd; Máramarosm. Mára-
maros-Sziget; Mosonm. Moson, Magyar-Ovár; 
Nagyk'ákUllőm. Segesvár; Nógrádm. Balassa-
Gyarmat, Losoncz, Szirák; Pestm. Erzsébet-
falva, Kis-1'est, Alsó-Nyáregyháza, Felső-Dabas, 
Monor, Örkény, Czegléd-Berczel, Soroksár, 
Uj-Pest; Somogym. Kaposvár ; Szabolcsin. Kis-
várda; Szatmárm. Nagy-Peleske, Nagy-Somkút, 
Szinyérváralj a; Szilágym. Kraszna, Szilágy-Cseh, 
Perecsen, Zilah; Szolnok-Dobokam. Bálványos-
Váralja, Betlen, Magyar-Lápos, Retteg, Szék; 
Temesm.Fehértemplom; Torontálm. Hertelendv-
falva, Pancsova; Torda-Aranyosra. Aranyos-
Rákos, Torda-Szent-László, Székely-Kocsárd, 
Torda ; Udvarhélym. Székely-Keresztúr, Paraj d, 
Kis-Baczon, Homoród-Almás; Ugocsam. Nagy-
Szőllős, Tisza-Ujlak; Ungm. Szobráncz, Nagy-
Kapos, Ungvár; Veszprémin. Herend; Zalam. 
Perlak, Csabrendek, Pórszombat, Szt.-Adorján, 
Zalaegerszeg; Zemplénm. Bodrog-Keresztúr, 
Gálszécs, Mád, Nagy-Mihály, Tokaj, Tőke-
Terebes; Abaújm. Szepsi, Jászó-Mindszent; 
Aradm. Világos; Brassóm. Brassó, Hosszú-
falu ; Grömörm. Rozsnyó; Nyitram. Szakolcza, 
Tapolcsány; Sárosmegye Kis-Szeben; Turócz-
megye Ruttka; Zóíyommegye Zólyom. — 
Ezeknek az iskoláknak nem kell többé a 
M. Nyelvőr átvételéről szóló elismervényt be-
küldeniök. Más népiskolák kedvezményes áron, 
tíz korona helyett hatért kapják a folyóiratot; 
egyes tanítok három koronáért kapják. Az elő-
fizetés postautalványnyal a Magyar Nyelvőr 
Madó-hivatálához küldendő. A népnyelvi gyűj-
tésre vonatkozó utasítást ingyen megküldi a 
M. Nyelvőr szerkesztősége mindenkinek, a 
ki kéri. 

— A trencsénmegyei tanítótestület egy 
újabb czélirányos határozatát regisztrálhatjuk. 
Az említett derék egyesület, melynek fárad-
hatatlan elnöke: Bocsek György, a következő 
fölhívást intézte Trencsénmegye tanítóságához: 
.Igen t. kartárs úr! Egyesületünknek létjo-
gosultságot, óhajunknak és reményeinknek 
sikert igazán csak úgy biztosíthatunk, ha 
egyesületi ténykedésünket összhangzásba hozva 
tanítói működésünkkel, mindkettőt oly elvek 
szerint irányítjuk, melyek az iíjuság kiképzése 
mellett, még a tágabb értelemben vett köz-

nép kiművelését is előmozdítani hivatvák. A 
vm. ált tanítótestület választmánya ennélfogva 
folyó évi szeptember hó 23-án megtartott 
ülésében elhatározta, hogy ily irányú tevékeny-
ségre is fölhívja az egyesület tagjait, illetőleg 
őket fölkéri, miszerint azok a nép gazdasági 
ismereteinek kibővítése, erkölcsi és hazafias 
érzületének fokozatos fejlesztése czéljából a 
hosszú téli estéken megtartandó alkalmas 
fölolvasásokra vagy előadásokra vállalkozzanak. 
Midőn tehát igen t. kartárs urat a fönti 
határozatról értesíteni szerencsénk van, teszszük 
ezt azon meggyőződésünkben, hogy ön, mint 
népoktatásunknak eddig is buzgó apostola, 
nem fog visszariadni ezen újabb munkától 
sem, hanem fölfogva korunk intő szózatát 
úgy szóval, mint tettel lelkesülten fog csat-
lakozni azon hazafias mozgalomhoz, melynek 
czélja népünk nagy sokaságát kiragadni a 
tudatlanság sötét örvényéből, hogy belőlök 
világosan gondolkodó és istenfélő, megélni 
tudó és hazaszerető oly lelkes honpolgárok 
válhassanak, kik idegen néptanítók és szájas 
demagogok izgatásaitól utálattal elfordulva, — 
mindenha csak a magyar haza erősségét és 
támaszát képezzék. Áthatva a reménytől, hogy 
t. kartárs úr a mondottakban velünk teljesen 
egyetért, ismételten és bizalommal fölkérjük: 
szíveskedjék ez irányban való tevékenységét 
már most — a téli időszak beálltával — 
megkezdeni és alulírt elnökséggel az előadás 
tárgyát, czímét és megtartása idejét mielőbb 
közölni a végből, hogy azt a vm. alispán úr-
nak, illetőleg a vm. gazdasági egyesület elnök-
ségének bejelenthessük. Kelt Trencsén, 1898 
deczember 19-én. Bocsek György, elnök. Grosz-
mann Adolf, h. főjegyző. 

— Köszönet. Mauthner Ödön magnagy-
kereskedő a vizkeleti gazd. ismétlő-iskolának 
98 féle gazd. és konyhakerti maggyüjteményt, 
a nm. földm. minister úr pedig a népkönyv-
tárunknak volt kegyes mintegy 50 frt értékű 
felerészben gazd., felerészben szépirodalmi 
tartalmú könyvet ajándékozni; miért az emlí-
tett iskola hatósága köszönetet mond. — 
Trencsénvármegye általános tanítótestülete 
könyvtárának gyarapításához a legújabban 
hozzájárultak: Szent István-társulat könyv-
kiadó hivatal Budapest, Szabó Ferencz apát-
plébános Nagy-Becskerek, iíj. Nagel Ottó 
könyvkereskedő Budapest, Arányi Béla főgymn. 
tanár Vácz, Juhay Antal igazgató Szepes-
Váralja, Velcsey Antal plébános Zubák, Barinka 
József tanító Zubák, Nagy Sándor igazgató-
tanító Beczkó, Takács György tanár Trencsén, 
Tietz Sándor tanár Trencsén, Tekula János 
igazgató-tanító Trencsén, Kurcz Lipót tanító 
Trencsén, Bernhardt Mór tanító Trencsén. 
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Tanszermuzeumunkat a „Helios" mechanikai 
és elektrotechnikai ipar- és részvény-társaság 
teljesen fölszerelt telefon és házi villanyos 
csengetyűvel, Mauthner Ödön magkereskedő 
Budapest pedig egy szép s teljes maggyüj-
teménynyel ajándékozta meg. Fogadják a 
nemes szívű adakozók a vármegyei általános 
tanítótestület hálás köszönetét. Az elnök-
ség. — A nagy-károlyi községi mezőgazda-
sági ismétlő-iskolának Mauthner Ödön mag-
kereskedő úr 131-féle mezőgazdasági és 
konyhakertészeti magvakat; és a „Hungária" 
műtrágya részvénytársaság pedig 12-féle mű-
trágyát ajándékoztak. A nevezett adakozóknak 
ez úton is köszönetet nyilvánít: Nagy Sándor, 
a közs. mezőgazdasági ism.—iskola igazgatója. 

— A „Tanítók Háza" javára Doczkolik 
Jenő Felső-Meczenzéfen tanítványaival pász-
torjátékot rendezett, melynek tiszta jövedel-
mét — 14 frtot — lapunk szerkesztőségéhez 
beküldött. Midőn ez összeget nyugtatványoz-
zuk s a derék tanítónak elismerésünket fejez-
zük ki, közöljük egyszersmind a fölülíizetők 
névsorát; fölülfizettek: Frindt Antal 55 kr, 
Grenczer Mihály 5 kr, Eomán Mila 55 kr, 
Frendl Anna 35 kr, Poloczek Róbert 55 kr, 
Frindt Mihály 5 kr, Kraus Sándor 1 frt 10 kr, 
Vilim Győző 35 kr, Frindt Nándor 70 kr, 
Erben B. József 35 kr, Sztrisovszky István 
20 kr, Sperling József 20 kr, Grenczer Adolf 
5 kr. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Csáky Elek (Budapest) 1 f r t ; Bota István 
(Drogomérfalva) 5 k r ; Orbán Ferencz (Bat-
tonya) 10 k r ; Fűzi Márk (Liptó-Szt.-Miklós) 
20 kr; Szimkó Antal (Kuró) 10 kr; Scheidt 
Gyula (Sósmező) 5 kr; Ilassberger Antal (Szt.-
Márton) 5 k r ; Séra Károly (Ramocsaháza) 
15 kr; Engel Márton (Versecz) 5 kr ; Szauer 
Mátyás (Pészak) 20 kr ; Javorinczky Albert 
(A.-Haraszti) 20 kr; Skoda Mihály (Dobránya) 
5 kr; Martin György (Bonyhád) 10 kr; Boros 
József (Czakó) 5 kr; Mittelmann Bernát (Szepes-
Ofalu) 5 k r ; Kaszás Kálmán (Görgő) 20 kr ; 
Kalos G. (K.-Darócz) 5 k r ; Hartmann S. 
(Piszke) 10 kr. Eddigi gyűjtésünk összesen 
2332 f r t 15 kr. (A Magyar Tanítók Kaszi-
nójához újabban beérkezett, mint dr. Dengi 
János Ivrassó-Szörénymegye kir. tanfelügyelőj é-
nek gyűjtése: 7 frt 50 k r ; a Magyar Tanítók 
Kaszinója által kezelt összeggel együtt befolyt 
összesen: 2408 f r t 23 kr.) 

— Halálozás. Wiemann Harry áll. polg. 
és ker. isk. tanár f. hó 4-én, életének 33-ik 
évében Lippán elhunyt. — Pajpp Emánuel 
volt kisszokondi gör. kath. nyug. tanító 
életének 70. évében elhunyt; mint tanító 
40 éven fölül működött. Áldás emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
H. P. Ó.-Dávidháza. Lampel R. (VL, Andrássy-út 

21. sz.) könyvkereskedése útján. — Vécs. Ismert 
dolgok ; nem közölhetjük. (Csak nem gondolja komo-
lyan, hogy olyan „jelige" alatt válaszolunk?) — 
T. S. Kecske. A gömörmegyei ev. ref. tanítóegyesületnek 
5 frtos adománya és az ön 1 frt 40 kros gyűjtése 
lapunk m. é. 4ö. számában nyugtatva volt s ezért 
fölszólalását, mely hozzánk (mivel szives volt nem 
mi ránk czímezni) csak kerülő utakon jutot t el — 
nem értjük. St. I. Sajó-Szent-András és többek-
nek. A gazdasági ismétlő-iskolák 2 éves tanfolya-
mára a helyeket már betöltötték, de mivel vissza-
lépések fordultak elő, a kérvényeket visszatartották, 
esetleges betöltés czéljából. A kinek az okmányaira 
szüksége van, kérje a tanfelügyelőség útján vissza. 
— R. J. Rontó. Áll. el. isk. gondnokság, Felenyed» 
A lap küldése nem a szerkesztőség, hanem a kiadó-
hivatal dolga; áttettük oda. — 0. K. Bobró. 1. A 
szerkesztőségre. 2. Nem kell rá bélyeg, de kell a. 
kir. tanf. láttamozása. — V. •). Hatvan. Nem kell 
azt tanítani. N. J. Szeinpcz. Többször üzentük 
már, hogy az ismétlő-iskolában külön díj nélkül i& 
köteles tanítani. A hol 4 tanító van, ismétlő-osztály 
pedig csak egy, fölváltva tanítsanak; de nem heten-
kint, hanem minden évben másik tanító ; ha csak 
a helyi viszonyok más beosztást nem kívánnak. — 
F. D. Belényes. Mind a két ministeriumhoz. — 
D. A. Nyitra. A korpótlékra vonatkozólag „a tör-
vényt preczirozni, illetve kommentárral ellátni", 
nem érezzük magunkat hivatva. Világos, hogy ön 
1905-ben kapja az első korpótlékot a pályázati föl-
tételek értelmében, melyeket ön elfogadott. A ren-
des tanító Budapesten is csak a 12-ik évben kapja 
első korpótlékát. — P. B. Ó.-Sztapár. Külön díja-
zás nélkül is tartozik ismétlő-iskolában tanítani. — 
if. J. Mikusócz. Nem közölhető. — (jí. P. Nagy-
Szöllös. A nyugdíj-törvény reviziója alkalmából 
figyelembe fog vétetni. — M. M. L. 1. A szolgálat 
érdekében bármikor áthelyezhető; saját kérelmére 
is, ha jónak látják. 2. Lehet külön is folyamodni. 
3. Már az első pontban válaszoltunk. — 1899 jan. 4. 
I. Csakis a kir. tanfelügyelőség útján. 2. Önök ne 
igen exponálják magukat. — J. A. Szeged. Hymen-
hireket nem közlünk. — F. S. Lakócsa. Hányszor 
írjuk már meg, hogy elmaradt lappéldányokat a 
szerkesztőség nem küldhet meg V ! Ez a kiadó hivatal 
dolga ; áttettük oda. Elmaradt lapot azonban a meg-
jelenés hetében kell reklamálni. S. A. Kőhalom. 
Az ilyen nyugtatványozás helyi vagy megyei lapba 
való; mi nem közölhetjük. — 109. Lampel R. 
(Wodianer F. és Fiainál), VI. Andrássy-út 21. — W. A. 
Szárföld. Forduljon, a kir tanf. úrhoz. Az állam-
segély ügyét megnézetjük. 

T a r t a l o m : Mezőgazdasági szakoktatás. Fülöp 
József. — Az állami iskola felekezeti szempontból. 
Merényi Kálmán. — Tanítók háza. Jurek József. — 
Magyar nyelv tanítása tót iskolában. Beményik Lajos. 
— Első tanítás a gazdasági ismétlő-iskolában. Makay 
István. — Irodalom. £>zünóra: A mi imádsá-
gunk. Tarcsafalvi Albert. — Az ujfalusi olvasó-egye-
sület. Bolygó. — Hivatalos rész. - Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden hé t en egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi elölj árósági b i zony í tvánnya l együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt , félévre 2 f r t 50 kr.. 
negyedévre 1 t'rt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hi rdetések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODM AN H ZKY-UT< Z V 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Ivé^iratolca-t nem a-clinilc vissza. 

Wlassics miiiister és az állami 
tanítók. 

( f f . ) Az ál lami taní tók országos 
egyesüle te az 189S. évi közgyűléséből 
ké rvény t nyú j to t t á t Wlassics köz-
oktatási min is te fnek , a m e l y b e n az 
állami t an í tók fizetésének és lakpénzé-
nek rendezését , * t an í tó -gyermekek 
számára in t e rná tusok létesítését, a kor-
pó t lékok k iu ta lásáná l az összes szolgálat i 
évek betudását , a nyugdí jügyek rende-
zését, végre az igazgató i állások rend-
szeresí tését kérelmezte . 

A minis te r ezen ügyben a köve tkező 
nagyfontosságú r ende le t e t i n t éz t e a 
székesfővárosi kir. t an fe lügye lőhöz : 

Az állami elemi tanítók országos egyesü-
letének 1898. évi április hó 6-án Budapesten 
tartott közgyűléséből az állami elemi tanítók 
fizetésrendezése, gyermekeik neveltetése szem-
pontjából teendő intézkedéseket kérő, vala-
mint 1898. évi deczember 12-én kelt segélyt-
kérő folyamodványára felbivom Nagyságodat, 
értesítse a bizottságot a következőkről: 

Nem zárkózom el az elől, hogy a mint az 
ország pénzügyi viszonyai megengedik, meg-
fontolás tárgyává tegyem egy oly értelmű 
törvényjavaslatnak a törvényhozás elé ter-
jesztését, a mely szerint az állami elemi iskolai 
tanítóknak az 1893. évi IX. t.-cz. értelmében 
a Xl-ik fizetési osztályba való sorozása meg-
történhetik. Addig is a rendelkezésemre álló 
hitel keretében igyekszem az állami elemi 
iskolai tanítók helyzetén javítani oly módon, 

hogy őket a Xl-ik fizetési osztály elvei szerint 
és a szolgálati idő arányában a Xl-ik fizetési 
osztály fokozataiba évről-évre fejlesztendő 
arányos beosztás szerint fölveszem. 

Mihelyt a törvényhozás a szükséges födö-
zetet rendelkezésemre bocsátja, az állami ta-
nítók lakbéreit is, a helyi viszonyok figye-
lembe vételével, akképen törekszem szabá-
lyozni, hogy az állami elemi iskolai tanítók 
az 1893. évi XXVI. t.-cz. 1. §-áb»n biztosí-
tott lakás- és kertilletményének, illetve annak 
a helyi viszonyokhoz mért egyenértékének 
megfeleljen. 

A főváros környékén levő állami elemi 
iskolai tanítók fizetése és lakbére hasonló-
képen a Xl-ik osztály elvei és az itt uralgó 
drága megélhetési viszonyok szerint a rendel-
kezésemre állott hitel korlátai között csak 
a legutóbb rendeztetett, s bár e rendezést 
nem tekintem véglegesnek, mégis e tekin-
tetben tárczám javadalmának kereteiben kell 
mozognom. Az esetleges törvény útján keresz-
tülvihető rendezés az itt még tapasztalható 
aránytalanságokat is el fogná oszlatni. 

A kérvény 2-ik pontja az évötödös pót-
lékra nézve a nem állami szolgálat beszámí-
tását illetőleg tárgytalan, a mennyiben ezen 
beszámítás az 1893. évi XXVI. t.-cz. 2-ik 
szakasza értelmében az 1898. évi október hó 
1-én esedékessé vált korpótlékok kiutalásánál 
tényleg megtörtént. 

Az állami elemi iskolai tanítók gyerme-
keinek neveltetése érdekében tehető intéz-
kedések nemcsak nem kerülték el figyelmemet, 
de sőt a kérdésnek egyelőre azon megoldását 
tervezem, hogy oly helyeken, a hol kitűnő 
középiskolák vannak, a mennyiben az ille-
tékes és érdekelt tényezők megnyerése sikerül 

Lapunk 3-ik számához egy melléklet van csatolva. 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 . SZÁM. 

s ha a szükséges anyagi eszközök rendel-
kezésemre állanak, az elemi iskolai tanítók 
gyermekei számára internátusok létesíttes-
senek. Ezen ügyben a tárgyalásokat már 
meg is indítottam. 

A mi a nyugdíjintézetbe fizetendő és arány-
talan hányadok megszüntetését illeti, ezen 
kérdésnek az igazság és méltányosság köve-
telményeinek megfelelően leendő megoldására 
a tanítói nyugdíjtörvénynek küszöbön levő 
reviziója alkalmával rá kerül a sor. 

Végül az igazgatói teendőkkel megbízott 
állami elemi iskolai tanítók megbizásának 
igazgatóvá kinevezésre változtatására irányuló 
kérelemre megjegyzem, hogy mivel ez az 
igazgatói díjaknak a törzsfizetésbe beolvasz-
tását jelentené, és ekkép a már munkába 
vett rendezés elveit érintené, e kérdés meg-
oldását arra az időre kell halasztanom, a mi-
kor az összes állami tanítóknak a XI.-ik osz-
tályba beosztására törvényjavaslat készíté-
sére az időt elérkezettnek fogom látni, de 
még akkor is megfontolandónak tartom, 
vájjon helyes volna-e az elemi iskolai igaz-
gatói állások rendezésével megszüntetni azon 
most fönnálló viszonyt, hogy az igazgatással 
megbízott tanító a többi tanítóknak nem 
hivatali fölebbvalój a, hanem azokkal együtt 
munkálva az intézet beléletének irányítója 
legyen. 

Magyar állami néptanítók! Olvassátok 
figyelemmel e rendeletet, mert ennek a 
ti sorsotok intézésében korszakos jelen-
tősége van. Hiszen még csak alig 
néhány év előtt az állami tanítók túl-
nyomó nagy része 400, sőt nem egy 
300 forintos fizetésen nyomorgott; a 
lakáspénzre sok helyütt még ezen kis 
fizetésből is rá kellett pótolnia; akkor az 
500 frtos fizetési minimum úgyszólva 
a vágyak netovábbjaként derengett. 
Wlassics államférfiúi bölesesége és 

nemesszivüsége rögtön fölismerte a 
veszélyt, a mely egy elégedetlen, nyo-
morral küzdő állami tanítói kartól 
úgy nemzeti, mint társadalmi szem-
pontból származhatik, s egyik leg-
fényesebb föladatának tekinté e bajon 
fokozatosan segíteni. 

Mit tett rövid négy óv alatt Wlassics 
az állami tanítók sorsának javítása 
tekintetében? Minden szónál ékesebben 

és meggyőzőbben beszélnek a következő 
számadatok: 

Az állami tanítók anyagi helyzeté-
nek javítása első izben az 1896. évi 
állami költségvetésben mutatkozott, a 
midőn a székesfőváros környékén levő 
állami iskolák tanítóinak fizetésemelé-
sére 8.000 írt volt fölvéve. — Az 
1897. évi állami költségvetésben a 
megyei és járási székhelyeken levő 
tanítók fizetésének 500 fr tra leendő 
kiegészítésére fölvétetett 31.300 írt s 
a fiumei állami tanítók lakpénzének 
300 írtra kiegészítésére 1.800 frt. — 
Az 1898. évi állami költségvetés tár-
gyalása alkalmával a minister a kép-
viselőházban kijelenté, hogy az állami 
tanítók javadalmazását a XI. fizetési osz-
tály elvei szerint akarja rendezni. Már 
ezen költségvetés alapján a tíz és több 
év óta szolgáló állami tanítók fizetése 
fölemeltetett 500 frti *cL j a főváros körül 
levő állami iskolák tanítóinak lakpénze 
az állami tisztviselőkre is érvényes 
katonai lakbér szabályzat szerint föl-
emeltetett 150, illetve 180 frtra; a 
fiumei állami tanítók fizetése fölemel-
tetett 600 f r t r a ; szóval azon évben 
összesen 724 állami tanító, tehát az 
egész létszámnak 33 százaléka részesült 
összesen 36.785 frt fizetésemelésben. 

Az 1899. évi költségvetésben már 
kifejezésre ju t a ministernek azon ismé-
telve tett kijelentése, hogy az állami 
tanítók anyagi helyzetét a szolgálati 
évek arányában és a XI. fizetési osz-
tály elvei szerint a rendelkezésére álló 
hitel keretében rendezi. Miként már a 
N. L. mult évi 39. számában közöltük, 
az 1899. évi költségvetésben megszűnik 
az állami tanítók sokféle, minden rend-
szer nélküli javadalmazása; eltűnnek a 
helyi pótlékok, hanem csupán négy 
fizetési fokozat van megállapítva, úgy-
mint: 943 állami tanítónak 400 frt, 
(1898-ban 1491), 1.200-nak 500 frt 
(1898-ban 991), 387-nek 600 forint 
(1898-ban 82), és 80-nak 700 forint 
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<1898-ban csak 30-nak volt 700 írtja) 
fizetés van fölvéve. A lakpénz is, bár 
lassú, de fokozatos emelkedést mutat. 
Az évötödös pótlék czímón ezen költ-
ségvetésben már 70 ezer f r t szerepel. 

Szóval, 1895. évben, a midőn Wlassics 
minister a közoktatási tárcza vezetését 
átvette, állami elemi népoktatási czélokra 
fordíttatott összesen 930.000 forint; az 
1899. évi állami költségvetésben az állami 
elemi iskolák összes költségei 1,979.733 
forint tesznek, tehát négy év alatt 1,049.733 
forinttal emelkedtek, a melyből kerek 
160.000 forint a tanítói javadalmazások 
•emelésére fordíttatott. 

Ezt tet te eddig Wlassics minister az 
állami népoktatás és a.z állatni tanítók 
érdekében, és most az állami tanítók 
országos egyesületéhez intézett leira-
tában kijelenti, miszerint nem zárkózik 
el az elől, hogy a mint az ország pénz-
ügyi viszonyai megengedik, megfontolás 
tárgyává tegye egy oly értelmű törvény-
javaslatnak a törvényhozás elé terjesztését, 
a mély szerint az állami elemi iskolai 
tanítóknak az 1893. évi IV. t.-cz. értel-
mében a XI. fizetési osztályba sorozása 
megtörténhetik. 

A rendelet többi becses pontjai közül 
különösen kiemeljük a tanító-gyermekek 
internátusára vonatkozó pontot. Mily sok 
aggodalomnak lesz eloszlató]a a minister 
nemes szivű elhatározása! Hiszen, Isten-
nek hála, a magyar tanítócsalád nagyon 
szapora, de a család népességével nő 
egyszersmind a szegény falusi tanító 
gondja. Szeretettel környezi életrevaló 
kis csemetéit, de fájó érzés fogja el, 
midőn azok neveltetésére, életpályájuk 
biztosítására gondol. Ime, Wlassics 
minister keresi és bizonyára meg is 
találja a módját ezen gondok és fáj-
dalmas érzések enyhítéseinek, mert 
bölcsen tudja, hogy a tanító-gyermekek 
neveltetésének biztosításával ezen jó 
magyar emberanyagból a közélet szá-
mára biztosít jó elemet. Tudtunkkal 

egy ilyen internátus létesítése iránt a 
tárgyalások már folyamatban vannak. 

Végre még a rendelet zárópontjára 
különösen fölhívjuk a magyar tanítók 
figyelmét. Ebben a minister szemei 
előtt egy önérzetes, jogaival élni tudó, 
de kötelességeit hiven és lelkiismerete-
sen teljesítő tanítói kar jól fölfogott 
érdeke lebeg, a mely karnak nincs 
szüksége saját kebeléből hatalmaskodó 
fölebbvalókra, hanem igenis olyan hu-
mánus vezetőkre, a kik egyéni kiváló 
tulajdonságaikkal, mint „egyenlők az 
egyenlők között" kartársi szeretettel, 
tapintattal irányítsák és vezessék a 
tanintézet egész kül- és beléletét. 
Bölcs uj j mutatás a ministertől, mer t 
csak az ilyen tanítótestület képes a 
jellemnevelés nehéz föladatát megoldani. 
Nagyon megtisztelő a minister ezen 
kijelentése az állami tanítókra, mert ez 
csakis azon bizalomból eredhetett, hogy 
az állami tanítókat eléggé éretteknek és 
kötelességtudóknak tartsa arra, hogy a 
minister által kontemplált humánus 
vezetés mellett az állami iskolai tan-
testületekben nem a szabadosság, hanem 
a lelkiismeretes, komoly munkásság lesz az 
uralkodó szellem. 

Ime, magyar állami tanítók, ez a ti 
újévi ajándékotok a magyar közoktatás-
ügy lelkes vezérétől! Fogadjátok ezt 
hálás köszönettel és azon erős elhatá-
rozással, hogy szívvel, lélekkel fogtok 
munkálkodni a vallás-erkölcsi alapon 
nyugvó magyar nemzeti népnevelés előbbre-
vitelén. Mentől nagyobb sikerrel fogjá-
tok megoldani ezen nagy föladatot, 
annál inkább megnyeritek a nemzet 
méltányló elismerését; annál méltóbbak 
lesztek azon nagy hivatású szerepre, 
a melyet, mint magyar állami néptaní-
tóknak, a magyar állam konszolidáczió-
já t czélzó nagy munkában, be kell 
töltenetek. Isten áldása kisérje munká-
tokat ! 

3* 
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Helyesírás a népiskolában. 
(Két közlemény. *) 

Ismeretes dolog, hogy a magyar nyelvnek 
számos szavára nézve nincsen általános meg-
állapodás ; hogy sajtó, tankönyvek és iskolák 
egyik szót így, másikat amúgy, vagy így is, 
amúgy is írnak. 

A míg pedig a gyermek egyik osztályban 
a „czinegét", a „rosszat", a „köny ragyog"-ot, 
a „mennyországot", a „különbséget", az 
„ahhoz-ehhezt", a „másképent" stb. így ta-
nulja írni; a míg ugyanazon gyermek a másik 
évben „cinegére", .roszra", „könny ragyog"-ra, 
„ meny országra", „ külömbségre", „ ahoz-ehezre", 
„másképpenre" kényszerül azokat változtatni ; a 
míg ugyanazon gyermek a harmadik vagy negye-
dik oszt. tanítójától azt hallja: jó ez így is, meg 
amúgy is, mert hisz a nyelvtanban lám ekként, 
az olvasókönyvben akként, a számtanban s 
egyéb tankönyvben pedig emígy is, amúgy is 
láthatja irva egyazon szavakat: addig a ma-
gyar helyesirás teljes elsajátítása hiu remény-
kedés marad. 

E festett — de mégis való — állapotok 
megzsibbasztják a gyermek ítélő és következ-
tető képességét; bizakodóvá és könnyelművé 
teszik a többi szavak leírásában is; növelik 
és istápolják a bizonytalan tudást; végül 
(intra paranthesim megjegyezve) lefokozód-
hatik a gyermekek előtt egyik-másik volt 
tanítóiknak becsülése és tisztelete is. 

Hogy ne volna érdekes, hogy az „uczczú" 
szót hatféle alakban láttam különböző isko-
lákban előfordulni! írták „ucczú::-nak", „uccú"-
nak, „ucú"-nak, „utcú" és „utczú"-nak. A 
„vajjon"-t találtam „vajon"-ra „valjon"-ra és 
„vallj on"-ra is javíttatva. Az „újonan"-t 
„újjonan"-ra, „ újj onnan "-ra és „új onnan "-ra. 
Egyik tanító „hagyján"-t, a másik „hagyán"-t, 
a harmadik „hadján"-t irat. Egyik „önkény-
tességet", a másik „önkéntességet" ; egyik 
„szerecsen"-t, másik „szerecseny"-t; egyiknél 
„öröme telik benne", másiknál „tellik'' ; egyik-
nél „remélik" a jót, a másiknál „reméllik". 
Egyik „ujongást" és „rivallgást" kiván, másik 
„újjongást" és „rivalgást". Egyik „mosdatás"ra, 
másik „mozsdatásra" tanítja növendékeit stb. 

Mind olyanok ezek, melyek tapasztalati 
úton gyűltek egybe s van még ezeken kívül 
is igen-igen sok olyan szó, melyeket két-

*) E kitűnő munka, mely a népiskolára nézve 
fontos kérdést tárgyal, a „Népnevelők Budapesti 
Egyesülete" pályázatán egyhangú dicséretben reszesült. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak elolvasásra és meg-
szívlelésre. Második részét lapunk 4. számában 
adjuk közre. Seerk. 

három, sőt többféleképen is írnak iskolák, 
könyvek és lapok ! 

Olyan nagyon elterjedt rendezetlenségek és 
minden oldalról észlelhető összevisszaságok 
ezek, melyekre legfölebb az a felelet szokott 
— egy vállfölhuzás kíséretében — adódni: 
„legjobb a kiejtés szerint írni!" A mi nem 
egyéb, mint mindenkinek tetszésére bizni a 
magyar irodalmi nyelv kezelését, a mi ugyan-
csak meglátszik szegényen ! 

Sokkal nagyobb és sokkal lényegesebb ba-
jok ezek, semhogy aktualissá ne válnának 
kérdésünknél. S ha a világ közönynyel nézi 
is nyelvirásunk e határozatlanságát, nem sza-
bad ekként cselekednie a magyar tanítóság-
nak, a mely főként e vitánál semmiképen sem 
térhet ki előle. 

Az ingadozásnak, az „így jobb", „úgy 
helyesebb", vagy az „akár ilyen, akár olyan"-
féle megállapodásnak, a határozatlanságnak, 
a következetlenségnek, egy szóval a teljes 
helyesírási képesség megannyi ellenségének 
némi illusztrálása végett tekintsünk néhány 
különböző nyomtatványba. 

A dolog lényegére nézve mindegy, rám 
nézve pedig egyszerűbb, ha az asztalomon 
fekvő könyveket és lapokat veszem — némi 
csoportosítással — kezem ügyébe. 

I. A Magyar Tudományos Akadémia. Lássuk 
először is a legfőbb fórumot, nemzeti művelt-
ségünknek előmozdító országos intézetét, a 
Magyar Tudományos Akadémiát. 

A) VA magyar helyesirás élvei és szabályai''. 
Forgatva e 30 oldalú kis füzetet, meg-
győződünk arról, hogy ez az akadémiai ortho-
grapliia nem is olyan csekély értékű, mint a 
minőnek sokan hinni és jellemezni szeretik. 
Legtöbben csak úgy vaktában. 

A legtöbb szónak Írására határozott for-
mát jelöl meg, csak néhánynál talál nehéz-
séget, de azoknál is hozzáteszi a saját aján-
latát. Meghatározásaival, fejtegetéseivel, leve-
zetéseivel nagyobbára megelégedhetünk, aján-
latait elfogadhatjuk egy újabb fordulatig. 
Összeállításánál és meghatározásaiban e kijelen-
téseket veszi alapul: „A magyar helyesirásnak 
főelve a kiejtés A kiejtés elvének 
egyébiránt bizonyos korlátai vannak, a melye-
ket a szófejtés szab meg Némely esetben 
érvényre jut az irást könnyítő egyszerűsítés is". 

Lapozgassuk egy kissé s tisztán látjuk e 
meghatározásokat: 1. meny. menyasszony; 
meiiíty, mennyország 4. 1.; 2. léle/czik 4. 1.; 
3. ahhoz, ehhez 5. 1.; 4. vájjon 7. 1.; 5. a 
benn, fönn, lenn-re (7. 1.) elmondja tisztán, 
hogy ha egyedül állanak, avagy önhangzón 
kezdődő szavakkal tétetnek össze, akkor két 
n-nel, míg ellenben, ha mássalhangzóhoz 
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terülnek, akkor csak egy n-nel iratnak. Tehát: 
bennálló, fönnülő, benső, fönség, künmarad. 

Egy értelmes professzortól ekként hallottam 
ez alakoknak magyarázatát: „ ha külön álla-
nak, akkor mindig két n-nel, ha pedig össze-
téve, akkor csak egy n-nel használtatnak". 
Egy másiktól meg így: „A második n a t 
helyett van. Ha a t hiányzik, két n-re, ha a 
t ott van, egy »-re van szükség!" íme a 
gondolkozók, a rendszerezők is három táborra 
oszolnak! De milyen összevisszasággal írják 
a nem-gondolkozók! 

6. rossz, rosszul 11. 1.; 7. a c^-nek föntar-
tását javasolja; okadatolás a 13. lapon; 
8. össze, vissza: a rövidítéseknél egyszerűsítve 
iratnak; tehát öszhang, viszhang 24. 1. — 
Ezt sem sokan követik; — 9. a 25. lapon azt 
mondja, hogy az a névelőnek és az a, e 
mutatónévmásnak különirását fönn kell tar-
tani a könnyen támadható zavar elkerülése 
végett. Tehát: a ki, a mi, a miatt, e miatt stb. 

Es így tovább. 
Mind könnyű és igen egyszerű dolog ez s 

mégis hogyan követik sajtó, könyvek, iskolák ? 
Van bizony egy-két olyan pont is a füzet-

kében, a miket nem erősítenénk meg: péld. 
a 9. lapon bosszú van irva. E szó többször 
aztán nem fordul benne elő. Azután az éjsza-
kát éjíszakának kivánja Íratni. Azt mondja: 
„másez: éjszak, észak, éjszakon = septemtrio, 
és más: éjtszaka = nox, éjtszakán, éjtszaká-
nak idején". 

No már ez egy kissé erőltetett. 
De lássuk, miként követi az akadémia 

tanácsát és példáját annak törvényes leszár-
mazottja: B) a Budapesti Szemle, melyet a 
Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 
Gyulai Pál szerkeszt. 

Lapozgatva az itt fekvő 258. számú füzetet, 
nagy anomáliát találunk az A) és B) testvér-
füzeteknek — czelunk szerint való — össze-
hasonlításában. Önkénytelenül teszszük föl a 
kérdést: azért fáradozott-e az akadémia a 
helyesírási elvek összeteremtésén, hogy köve-
tésre méltó példával, útmutatással tudjon 
szolgálni? Bizonynyal igen! Megkivánja-e 
önmagától, hogy a saját példája szerint csele-
kedjék? E kérdésre a Budapesti Szemle egy 
demonstrácziós tagadás! 

Tagadás, mert a szavak tetszésszerinti irása, 
a határozatlanság és következetlenség egyre-
másra előbukkannak belőle. Lássuk például: 
1. a 323. lapon (321-en kezdődik) az akadé-
miának egészen megfelelőleg „viszfénye" ol-
vasható : míg ugyanazon czikkben, tehát egy 
tollból, a 324. lapon már „visszhang" van. 
Egy másik toll a 392. lapon „visszhangozni"-t 
ír, a 424. lapon meg már ismét „viszhangra" 

találunk. „Összhangba hozassék" 332. lapon. 
„Nem is összliangzanék" 355. 1. soha sincs 
az akadémia példájára használva. (Követke-
zetlen.) 2. A „frissítő" így kínálkozik a 362. 
lapon, míg ugyanazon czikkben a „fris Már-
czius" czímüj lapra hivatkozik (365. 1.) A 
367. lapon ismét „friss Márczius"-t említ. 
3. A 363. lapon „fenntarthatását" s mindjárt 
utána „fentarthatásában"-t (364. 1.) ír ugyan-
egy toll. (Határozatlanság.) 4. Az akadémia 
„nyaggat", „szaggat", lyuggat "-ot 
határoz használni (9. 1.), mert a hasonulás 
végig tart. A Budapesti Szemle 381. lapján 
„szakgatták" olvasható. (Eltér az akadémiá-
tól.) 5. „késő éjtszakán?" (397. 1.); „az éjt-
szaka" (402. 1.) (Ebben az egyben hűségesen 
követi az akadémiát.) 6. „hogy éppen" (402.1.); 
„nem éppen" (461. 1.); „épen oly" (461. 1. 
ugyanazon 

toll); „épenséggel" (470.1.) (Követ-
kezetlen); 7. „boszúsan" (403. 1.); „bosszút 
állottam" (415. 1. ugyanazon toll.) (Határozat-
lan) ; 8. „könnyeit" (332. 1.); „könny ragyog" 
(461.1.); „könnyek" (464. 1.) (Következetesen 
hibás): 9. „újonnan" (469.1.); 10. a „vájjon" 
is előfordul (471. 1.), de sokkal gyakrabban a 
„vajon" (425., 427., 439. 1.) (Nem követi az 
akadémiát és következetlen); 11. „lélekzetet" 
vett a 409. lapon az iró, ki a 438. lapon 
meg már csak „lélegzett". (Határozatlan); 
12. „utánna ment" a 425., „utáwa jár" a 
426. és „utána néz" a 427. lapokon; 13. a 
408. lapon „menyegző"-je van, a 409. lapon 
váró „mennyasszony"-nak. (Nem hű az akadé-
miához és következetlen); 14. „takaros lyány" 
426. 1., lyány, lyánkám 443. lap. (Ebben kö-
vetkezetesen ad helyes példát.) Es így tovább! 
és így tovább ! 

Nagy, igen nagy kár és nagy, igen nagy 
baj, hogy ez így van! E különben nagybecsű 
és értékes folyóiratot nagyon sokan olvassák, 
sokkal többen, mint az akadémia orthogra-
phiáját. Innét származik és terjed az a kicsiny-
lés, az a semmibevevés, melylyel a Magyar 
Tudományos Akadémia nyelvirásával szemben 
sokan viseltetnek. A Budapesti Szemlének, 
mint az akadémia irodalmi képviselőjének nem 
csak a dolgozatok gondos megválasztására, 
de a magyar irodalmi nyelvirás szabályszerű-
ségére is legszigorúbb felügyelettel kellene 
lennie. Ez lehetne első sorban hivatva a meg-
állapodást, a határozottságot, a következetes-
séget világgá vinni! 

II. Magyar nyelvtanok. Mert hát van előt-
tem néhány nyelvtani könyv is! Ilyen: AJ Király 
Pálnak a középiskolák II. osztályára szánt 
Magyar Nyelvtan-a, 1888. Mindenben hűen 
követi az akadémiát, csakis az éjszakát és 
karácsonyt írja ekként, holott az akadémia 
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karácsont használ. (29. 1.) E könyvet a nyelv-
irás tekintetében a helyes megállapodás és a 
leggondosabb következetesség jellemzik. 

B) A Péterfy Sándor és Vajdafy Gusztáv 
Nyelvtani Példatár-a az elemi III. osztály 
számára 1876. Mert hát ez is asztalomon van. 

Gazdag, változatos, igen ügyes és kedvet 
élesztő föladatokkal lépnek elő a szerzők. 
Tartalmáról sok dicséretest mondhatni. A 
mely gyermek szorgalmasan végig dolgozgatja, 
meglehetősen megerősödhetnék a helyesírás 
gyakoi latában is, ha nem volna ennek 
hátráltatására — meglehetős számú véletlen-
ség e könyvecskében. 

Ilyenek: 1. Altalánosságban a ez-1 hasz-
nálja, de egy átvett olvasmányban meghagyja 
a c használatát (19. 1.); 2. „Fön végezni" 
48. 1., fennmarad 64. 1.; 3. pitypalatytyolva 
15. 1.; 4. mésszel 58. 1. 5. Megegyezik az 
akadémiával a szőlő, a karácson és az épen 
Írásában, de már a fris-et, a rosz-at, a lányká-t, 
a cseresnyét, a bádgyadt-ot, ez alakokban 
használja. Ezekben következetes. 

Lehet, hogy második kiadása is van ennek 
a derék Példatár-nak, — érdemes arra -— s 
talán abban nem tudnánk hiányokra akadni. 

C) Sretvizer Lajos Magyar Nyelvtana 
1893-ból. Ez a nagy ügyszeretettel egybeállí-
tott könyv, mely csakis a tantervhez való 
kényszerített ragaszkodásánál fogva nem mu-
tathatja be a grammatizálásnak elvetését han-
goztató pedagógust, minden szónál a leg-
helyesebb irást követi; párhuzamban jár az 
akadémiával, csakis a „rosz"-ban nem hasz-
nálja az erőset. Az meg már helyes, hogy a 
„boszú"-ja is enyhébb. E munkát jellemzi a 
gondosság és következetesség, a mely tulajdon-
ságok nélkül tankönyvet ki se engedjen adni 
a tankönyvbiráló-bizottság! — Itt van még: 

D) Az Almásy János-féle Magyar Nyelv-
gyakorló 1894. évről. Ez a — kevés kivétel-
lel — igen szép magyarsággal és dicséretes 
ügyességgel szerkesztett nyelvtan is, a mely 
mint nyelvton még mindig nagyon sok 
az elemi IV. osztályos növendékek értelmi 
erejének — irás tekintetében — egy nyomon 
jár az akadémiával és abban tiszteletet érdem-
lően következetes. 

Nagyon kevés a megjegyezni való. Ilyen: 
1. hogy a 47. lapon „menydörgés", az 51-en 
„mennydörgés" olvasható; 2. a 32. lapon 
„képpen vagy ké^p" módhatározói képzőket 
említ; 3. a „lábbadozó" és „czikkázik" így 
fordulnak elő; 4. a karácsonyt így s nem az 
akadémia szerint használja; 5. a viszesz, 
teszesz, formákat föntartja. 

III. A szakirodalom. A) Nemzeti nőnevelés. 
Szinte nehezemre esik ezen kiváló szellemben 

szerkesztett legelsőrangú szakfolyóiratról vádo-
lólag szólanom; e füzetről, mely a művelő-
dést és ismeretterjesztést oly jóleső Ízléssel 
és gondos tapintattal küldi szét. 

E kifogás is, melyet — mint tárgyunkhoz 
tartozót — tennem kell, inkább a jelen, 
idejű füzetekre vonatkozik. Egy-két év előtt 
feltűnőbb gonddal vitetett keresztül bennük 
a helyesírásra való megállapodottság, mely-
ben a szerkesztőség maga a legjobb példával 
jár el, de már a munkatársak tetszésszerinti 
szóirása meghagyatik, a mi elvonja e nagy-
becsű folyóirattól a határozottság jellegét. 

így például: 1. Míg a szerkesztőség az 
akadémiával együtt „ép ily", „épen oly"-ant, 
ír, addig az ezidei 159., 164., 165. lapokon 
„éppen"-t olvasunk. A 171. lapon: „nem 
éppen olyan" s mindjárt a következő sorban, 
tehát egyazon tollból: „épen a legmagyarabb" ;. 
stb., stb.; 2. „szlávok közzé számítának" 141. 
lap; 3. „a tisztasság" 147. 1. (Alkalmasint. 
sajtóhiba? Szerk.) 4. „vájjon" 165.1, „váljon" 
173. 1.; 5. „bizonnyára" 172. 1.; 6. „kör.nyes 
szemmel" 173.1.; 7. „könyebbé válik" 173.1.; 
8. „terjessze" 174. 1. 

Mindezek mellett következetes a c^-nek és 
a rossz-nak ekként Írásában. Visszhangot így 
használ. 

B) A Néptanítók Lapja. E derék lappá 
vált újság majdnem mindenben megegyezik 
az akadémiával. Eltérése csak az „összhang"-
jában s az „épp" — „éppen"-nél van. E. 
megkülönböztetést az „ép" (hibátlan) „épen" 
(hibátlanul) értelmüségüknél fogva sokan sze-
retik megtenni; szükség azonban nincs reá. 

C) A Népnevelők Lapja. Az ezidei 29-ik 
számú füzet került kezembe, melynek 466-ik 
lapján: 1. előfordul ugyanegy tollból: fenn-
maradásukra, fenntartásukra, fentartás, fen-
tartandók. Az író határozatlan. Egy másik 
czikkben 467. 1. többször egymásután „fenn-
tartóját" ír a czikkiró; — ez legalább követ-
kezetes, ha nem is j ó ; 2. a 469. lapon egy 
tollból: ro&e&erpl, rossz ; másik tollból: rosz; 
3. hasszonnal 470. 1.; 4. mellyel 471. 1.; 
5. újjabbá; 6. kivesszük. 

A következetességet éppen csak a c-nek és 
a vajjon-nak föntartásában találhatni meg.. 
Pedig e lapnak, mint a fővárosi tanítóság leg-
általánosabb és eléggé érett korú szakköz-
lönyének, épp oly gondosnak, következetesnek 
és példaadónak kellene lennie, mint a minő-
nek a Bp. Szemlét óhajtottuk már előbb. 

Itt van még: D) A Kisdednevélés is, ez a 
sokkal nagyobb elterjedést érdemlő derék lap. 
Lapozgatva mindjárt észreveszszük: 1. hogy 
„külömbözik", „külömbség" szókat ír követ-
kezetesen; 2. hogy „épp"-et, „éppen"-t hasz-
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nál s a „főképen"-t helyesen hagyja; 3. elő-
fordulnak a „beleilesszük* (ezidei 352. 1.), 
meg „kevésbé* (421. 1.) alakok is; meg a 
„visszhang" és „összhang" (420. 1.) egyszerű-
sítését sem akarja tudomásul venni a nagy 
többséggel együtt; — (használja az „iskolá-
bani" kifejezést is): de legnagyobb részben 
megegyezik az akadémiával és van határozott 
m egállapodottsága. 

IV. Hírlapirodalom. A) Vasárnapi Újság. 
A legtöbb szónak Írásában helyes uton halad, 
vagyis egy nyomon az akadémiával. így pl. 
követi azt a „czíl az „épen", az „ehhez", a 
„lélekzet" Írásában, valamint a „fenn" vál-
tozataibm. De már a „vajon"-t és a „fris"-et 
így ir.Ía-

B) Pciti Hirlap. Megegyezik az akadémiá-
val a ^-ossz"-ban, a fönn, lenn-nek sza-
bályosságában, az „ép" ily, „mindenkép", 
„különbsíg", „friss" és „faggatják" szavak 
Írásában. 

Míg elßnben attól eltérve : amiért, amelyet, 
amikor, elözben, eképen; — ahoz-ehez ; vajon ; 
és lélegz© szókat és c-t ír. A „kölök" és 
„higye elkérem" így mutatkozik nála. 

Mint a hírlapoknál általában (? Szerk.), 
itt is megan a következetesség. E lap leg-
hívebb sziszólója az írás egyszerűsítésének. 

C) Pesti Napló. A „vájjon" és a „rossz" 
szókban tiegegyezik az akadémiával, de 
már „külüböző", „épp", „tulajdonképpen", 
„ahelyett" „ahoz-ehez" szókat és szintén 
f - t haszná Jellege a határozottság. 

I)) Budpesti Hirlap. Az akadémiával halad 
a „könyeiel", a „tavaly", a „vájjon" és 
„rossz" savakban. Eltér az „épp", „képp", 
„visszhang „ahoz", „ehez", és a c használa-
tában. 

Habár tő fordul a bosszúsan és boszú; a 
bölcsesség és bölcseség cserélgetése, mégis 
megállapoottnak lehet általánosítani. 

De legyn elég ennyi a példákból s von-
juk már rost le a következtetéseket — egy 
második kzleményben. 

(Budapest Dorogságliy Dénesné. 

A slöjdoktatás. 
(Válasz fch'anz Mihály és Mánczos József uraknak 
e lap mit évi 48. és folyó évi 1. számaiban meg-

jelent közleményeire.) 

Schraz és Mánczos közleményei nagyon 
tanulsápsak. Örömmel olvastam el. Hogy 
Guttenbg urat Schranz és Mánczossal együtt 
nem erítem, annak megvan a maga oka. 
Schranzak és Mánczosnak megállapodott, 
kialakuirendszere van, Guttenbergnek, a mint 

maga mondja, csak „néminemű sorrendje11. 
Schranz és Mánczos ismerik a kézügyességi 
oktatást a maga egészében és részleteiben. 
Schranz és Mánczos közvetetten tapasztalatból 
alkották meg kézügyességi oktatásuk menetét. 
Őket, jóllehet velők ma sem értek egyet, 
mindig első alapvető, úttörő apostoloknak 
tekintettem. A midőn válaszomban főképpen 
csak Schranz és Mánczos két közleményével 
foglalkozom, kalapot emelek e két érdemes 
tanítótársam alapossága, szívós kitartása, ideális 
lelkesedése s a részletekre is kiterjedő figyelme 
előtt. Ok mindketten tanítók a szó legszo-
rosabb és legnemesebb értelmében. Tőlük 
minden tanító tanulhat. 

Schranz közleménye a munkaszeretetre való 
nevelésnek a kérdését nagyon szépen világította 
meg. Jól mondja, hogy mi kartársak vagyunk. 
Czélunk egy és ugyanaz: munkaszeretetre 
nevelni önmunkásság által; „a gyermek testi 
és lelki erőit összhangzatosan fejleszteni a 
munka lítján". 

Ebben egyetértünk, de nem a módban. 
Elmondom röviden hogy miért. 

1. Schranz és társai elfogadták az idegenek 
ama meggyőződését, hogy a kézimunkára való 
oktatást először a felső osztályokban kell meg-
honosítani s csak azután fokozatosan az alsó 
osztályokba átvinni. Ez a fölfogás azonban 
— szerintem — nagyon téves ; ennek ellent-
mond a nevelés természetszerüsége. A gyermek 
munkája, kézügyessége nem fölülről lefelé, 
hanem alulról fölfelé fejlődik. Nem a 10 —12 
éves gyermek munkájából lesz a 6—7 évesé, 
hanem megfordítva. A mint ez állítások bizo-
nyítják, én a gyermeknek a munkaszeretetre 
való nevelését a születésnél kezdem meg s a 
mint a csecsemő kisdeddé, ez gyermekké, 
majd ifjúvá fejlődik, kell, hogy munkája is 
tökéletesedjék tartalomban és formában egy-
aránt. Ez az első eltérés Schranz és én köztem. 

2. A második nagy ellentét közöttünk az 
óvói és a népiskolai gyermek munkájának 
megítélésében mutatkozik. Schranz azt mondja: 
„Az óvóban alkalmazott módszer t. i. a foglal-
koztatás útján való tanítás, a gyermek szellemi 
tehetségeinek nemcsak szemléltetés, hanem 
öntevékenység útján való fejlesztése a nép-
iskola rendszerével sok tekintetben ellenkezik." 

Ha a gyermekek munkáit csak úgy első 
tekintetre, vagy talán nem lelki fejlődés 
törvényei szerint, hanem pusztán a kézügyes-
ség szempontjából veszszük szemügyre, akkor 
látszólagos ellentétekre akadhatunk. Az óvói 
és népiskolai gyermek munkálása között ellentét 
nincsen. Miért? Mind a két helyen ugyanaz 
a munkálás motívuma, a munka anyaga, a 
testi és lelki élet szerepe. A nép!skolai gyermek 
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munkája nem ellentéte, hanem, tökéletesebb érzéki 
teste az óvóbeli gyermek alkotásának éppen úgy, 
mint a 10—12 éves gyermek nem ellentéte a 
3—6 évesnek, hanem csak mayasabb, szélesebb, 
izmosabb, lelkileg tökéletesebb formája. Ha ez 
nem állana, nem maradhatna az egyed clZ, Qj 
mi. Az ember a fejlődés folyamatában nem 
lehet önmagának ellentéte, csak formában és 
tartalomban fejlödöttebb képe. Ugyanaz marad, 
csak tökéletesedik belül és kívül egyaránt. 
A csecsemőnek czél nélküli, pusztán a testi 
élet ösztönéből eredő különböző kézmozgásai 
azoknak a kézmozgásoknak első módjai, a 
melyeket 10—12 éves korában a késsel, 
gyaluval, fürészszel, vésővel végez. Hogy a 
gyermekek száz és százféle mozgásai mint 
iesznek biztosabbakká, határozottabbakká, 
könnyebbekké, készségesebbekké, arra meg-
tanít bennünket a gyermeki test boncz- és 
egészségtana és lelki életének a fejlődése. A 
ki a gyermek életét születésétől kezdve testi 
és lelki életének teljes kifejlődéséig alaposan 
megfigyelte, a szerzett tapasztalatokat állan-
dósította, az magától is rájön arra, hogy a 
gyermek munkájában nincsen ellentét, csak 
fejlődés. A munka indító okai: a munka anyaga, 
a munkálás módj cl, cl munkanemek, a mint a 
gyermek testileg és lelkileg fejlődik, állan-
dóan és fokozatosan bővülnek. A melymotivum 
a gyermek lelkét egyszer munkára sarkalta, 
az megmarad benne élete végéig, még érett 
korában is, a mikor már szakbeli pályán van. 
Ugyanezt állítom a munka anyagáról, mód-
járól és a munkanemekről is. 

A fokozatos fejlődést és nem az ellentétet 
igazolják a birtokomban levő szalma-, agyag-, 
növénymag-, kukoriczaszár-, czirokszár-, bod-
zabél-, czirokbél-, sás-, káka-.bojtorján-, spárga-, 
lószőr-, rongy-, tapló-, dió-, vászon-, tollú-, 
libatoll-, papir-, csuhi-, tojás-, fa-, stb. munkák. 
Ha Isten megsegít, ez iskolai év végéig közre-
adom a magyar gyermekvilág munkáit, még 
pedig fokozatos egymásutánban. 

3. A mi jó mesterünk, Péterfy Sándor, a 
világért sem adott Fröbel rendszerének magyar 
formát. 0 sohasem mondta azt nekünk, hogy 
mi Fröbelt nemzeti formába öltöztessük, hanem 
igenis azt: „Teremtsétek meg a magyar gyer-
mek-világ munkarendszerét!" Péterfy Sándor 
nem a formában, hanem a forma tartalmában 
látja első sorban a nemzeti életet. Hányszor 
és hányszor jelezte azt nekünk, hogy a magyar 
népnevelés mennyire görnyed az idegen formák 
járma alatt! „Gyűjtsétek egybe a magyar 
gyérmek játékait, meséit, dalait, mondókáit, 
munkáit s a mikor ezt teszitek, jól nézzétek 
meg, mint nyilvánul a gyermek cselekvő, érző 
és értelmi élete. A mit láttok, azt tanuljátok 

meg s akkor bennetek lesz az 1 —12 éves 
magyar gyermek lélektana." 

Így beszélt ő nekünk. A formát sem mel-
lőzte, kifejtette annak is a nagy becsét. 

Sohasem szállottam volna síkra a slöjd ellen, 
ha észre nem veszem, hogy vele egy új 
idegen formát raknak a magyar népiskolára 
és idegen táplálékot adnak a magyar gyermek 
lelkének. 

4. Értsük meg egymást! Én károsnak tirtom 
a slöjdöt mindaddig, a míg mi teljesei tisz-
tába nem hozzuk a nemzeti nevelés fogalmát. 
Nem bánom, hagyjuk abba a slöjdre vonat-
kozó vitatkozást s tegyük helyébe ezt a tárgyat: 
„A nemzeti nevelés fogalma. A nemzeti nevelés 
anyaga az 1 —12 éves korban. A lemzeti 
nevelés módja. Nemzeti jellegek és alakulásuk 
az 1 —12 éves korban. A test nemzeti vonásai. 
A lélek nemzeti vonásai. Az idegen befolyás 
a nemzeti életre. Miként lehet és kel idegen 
népek vívmányait a nemzet testi és lelki 
életéhez alkalmazni P" A mis mi ezeke a kérde-tt 
seket nem tisztázzuk, addig az egész slöjddel 
csak botorkálunk. A vérünket annyra átitta 
a németes nevelési mód, hogy akaritlanul is 
a száraz német nemzeti módszer nyilvánul 
általunk. Minek szóljak többet erről' Nincsen 
iskolai szaklapunk, a mely ezt a vezedelmet 
állandóan fölszinen nem tartaná. Nekünk, 
nézetem szerint, csak egy helyes utmk lehet: 
a nemzeti nevelést magából a n nme ti életből 
megteremteni. A ki a nevelés indtó okait, 
anyagát, módját idegenből veszi, aznegrontja 
a nemzeti nevelés eredetiségét, feztaságát. 
Ez, uraim, tény. Nem én találtain föl, csak 
igénytelen munkása vagyok az esziének. Jól 
tudják önök, a mikor a hazai répiskolák, 
hogy úgy mondjam, a német főztátől meg-
csömörlöttek, akkor is, a helyett, hgy itthon 
fölkerestük volna a nemzeti élet inító okait, 
anyagát, sajátos módját, elmentünkíVngliába, 
Francziaországba, még Leitmeritzbe s. Mi lett 
a vége ? Az, hogy ma angol módon átszatjuk 
a polgári és középiskolai ifjusápt. Hogy 
ennek is van föntartó ereje, nem;agadom; 
de, hogy nincsen benne nemzeti onás, azt 
határozottan állítom. 

Végül eljutottunk Svédországba. Most meg 
onnan váijuk a megváltást. Mi lesz lajd 5—6 
év múlva, a mikor majd a svédeke is meg-
untuk? Nem marad egyéb hátra, unt el-
megyünk Amerikába s onnan plár.ti juk át 
azokat a növényeket, a melyek itte majd 
remek magyar gyümölcsöket fognak remni. 
18G8 óta átjárták a mi lelkünket az «trák, 
a svájczi, a német, az angol, a fraizia, a 
holland nép nevelési rendszerei. Gondtak-e 
önök csak egyszer is arra, hogy miv<tették 
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gyermekeinket e kisérletezések ? Én nagyon 
szomorúan nézek a magyar gyermekekre. 
Mihelyt vége a nagy vakácziónak, eltűnik 
arczaikról az a szép pir, üdeség, erő, a melyet 
a természet fönséges élete oda lehelt. Nem 
nevelő, de gyötrő intézetbe kerül a gyermek. 
Föltálaljuk neki magyar szóval az idegen éte-
leket s a gyermeknek tetszik, nem tetszik, 
be kell vennie s meg kell emésztenie. Ezt 
nemcsak én mondom, de százan és százan 
a ini tanítótestvéreink közül. Honnan eredt a 
baj ? A képző-intézetekből. A tanító úgy tanít, 
a mint tanítóvá nevelték. A magyar népnevelés 
reformját a tanítóképzőkön kell megkezdeni. 
Ha tanítóképzőink 1870-től kezdve nem lettek 
volna a németes irány hatása alatt, ma már 
virágzó magyar munkarendszerünk van és 
semmiféle svéd slöjd nem fenyeget bennünket. 

5. Schranz rendszerében megvan a Fröbel-
rendszer minden hibája. Fröbel remekül hatá-
rozta meg a gyermek testi és lelki nevelésé-
nek a módját, csakhogy a mikor az ő örök-
szép eszméit megérzékítette, nagyon sok 
dologban önönmagának mondott ellent. Fröbel 
-az ő gyakorlati mintáival, szemelvényeivel nem 
találta el a gyermek természetszerű életét; a 
formának föláldozta a tartalmat. Schranz 

. «nielkedett munkáján nagyon is meglátszik a 
Fröbel elkülönző szelleme, különösen a formai 
szépségekre való túlságos törekvése. Ez a 
slöjdnek is nagy hibája. Az eszme elragadja 
az urakat s mondom, a 10 éves gyermektől 
is a 15 évestől megvárható készséget, csint, 
arányt, eredetiséget követelik. 

Továbbá nagy baj az, hogy a kézimunkát 
egészen föláldozzák az értelmi szépnek, holott 
a népiskolai gyermek munkájának főeleme az 
•erkölcsi szépre való törekvés. 

A formai szépnek a túlhajtása elvonja a 
gyermekből az érzést, pedig éppen ez bizto-
sítja a munka érdekességét, kedvességét. 

A slöjd hívei azt hiszik, hogy munkájok 
megfelel a gyermeki élet természetszerüségé-
nek; mert jókedvvel sürögnek-forognak a 
műhelyben. Higyjék el kérem, hogy az a sürgés-
forgás nem jelent egyebet, mint az agynak és 
az idegrendszernek a hosszabb passziv munka 
alól való fölszabadulását. Ha egy népiskolai 
gyermek napi 5 — 6 órai ülés után csak egyet-
kettőt léphet is, már is fölvidul. Az a sokat 
emlegetett sürgés-forgás csak annyit jelent, 
hogy az agy, az idegrendszer, az izmok nincse-
nek lekötve s a gyermek fölszabadul a szaka-
datlan gépies vezetés alól. Én nem beszéltem 
sohasem arról, hogy a slöjd nem nyújt alkalmat 
a mozgásra, ellenkezőleg: azt állítottam, hogy 
berendezésénél, egymásutánjánál fogva meg-
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akadályozza a gyermek testi és lelki erőinek 
a megkívántató módon való kifejlesztését. 

6. Hogy mi a slöjd czélja, azt már a svédek 
előtt is igen szépen határozták meg nevelőink. 
En nem is harczolok a slöjd általános czélja 
ellen, hanem igenis ama mód ellen, a mely 
szerint ide átplántálták s itthon ápolják. A 
kézügyességi oktatásnak magából a gyermek-
világból kell kifejlődnie ; ne a slöjdnek adjunk 
nemzeti jelleget, hanem a nemzetileg kialakult 
kézimunkában érvényesítsük azokat a fogá-
sokat, eszközöket, a melyek ügyünket köny-
nyebbé, formásabbá tehetik. Azután meg a 
slöjd nincs tekintettel a gyermekvilág minden 
munkaanyagára. A 6, 7, 8, 9 éves gyermeke-
ket egészen mellőzi, mintha ezeket nem is 
kellene tudatosan munkaszeretetre nevelni. 
Nagy különbséget kell tennünk Schranz, Mán-
czos és a Guttenberg „néminemű sorrendje" 
nyomán haladók között. Guttenberg tanítvá-
nyai, a kik a slöjdöt tényleg gyakorolják 
iskoláikban vagy szakítottak mesterök „némi-
nemű sorrendjével" s követik a magyar gyer-
mek igényeit, vagy svéd mintákat másoltatnak. 
Guttenberg „néminemű sorrendjét" láttam és 
tanulmányoztam, róla tiszta képet szereztem. 
Ez minden, csak nem az, a mi a gyermeknek 
természetszerű tápláléka lehet. Láttam Kassán, 
a mint idegen eredeti mintákat másoltatnak, 
gondosan áttanulmányoztam a Schranz és 
Mánczos által követett egymásutánt s ezek 
után újra állítom, hogy nekünk munkaszere-
tetre nevelő magyar nemzeti utmutatónk 
nincsen. Állítom azt, hogy Schranz és Mánczos 
rendszereikben egyes magyar munkanemeket 
már is fölhasználtak s így őket tekinthetjük 
a kézügyességi oktatás gyakorlati mezején 
az első kiváló úttörőknek. Minél inkább 
helyezkednek a magyar gyermekvilág sajátos 
életére, czélul nem tisztán a kézügyességet, 
hanem a munkaszeretetre való nevelést tiizik 
maguk elé; továbbá, ha a munkaszeretetre 
való nevelést kiteijesztik a népiskola minden 
évfolyamára: annál közelebb jutnak a vég-
czélhoz, a melyben egyek vagyunk: a magyar 
gyermekeknek nemzeti jellegű és természet-
szerű munkaszeretetéhez. 

Végül engedje meg a mélyen tisztelt 
szerkesztő úr, hogy az egész vitára 1 — 2 
észrevételt tegyek. Elismerem, határozottan 
és élesen irtam a gyermekvilágnak nemzeti 
jellegű munkaszeretete mellett s az eredeti 
svéd slöjd ellen. Czélom tiszta, nemes és 
önzetlen. Nekem nincsen s nem is volt ebből 
sem erkölcsi, sem anyagi hasznom. Tisztelem 
s becsülöm tanító testvéreimet, a kik ellen 
síkra léptem. Tisztelem és szeretem Schranzot, 
a jó tanítók igaz mintaképét, Mánczost, a 
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ki ott Gömörben a nemzeti nevelés igaz 
apostola, Guttenberget, a ki lelkesedéssel 
szolgálja a kézügyességi oktatás kérdését. Az 
egész vitából azt a tanulságot merítettem, 
bogy anyagelvü korunkban is van sok, nagyon 
sok ideálisan dolgozó tanítója e hazának. 
Mindegyik javát akarja, érte dolgozik. Nagyon 
köszönöm, hogy igen tisztelt kollegáim hozzá-
szólottak a kérdéshez. Nekem nem volt más 
czélom, mint tanítótársaim figyelmét az eredeti 
magyar gyermekmunkákra fölhívni s a meny-
nyire tőlem telt, az eredeti svéd slöjd átülte-
tését megakadályozni. A mint most a mi 
képző-intézetünk I. és II. osztályának növen-
dékei a 3—6 éves gyermekek kézi munkáiban 
gyakorolják magukat, a jövő iskolai év kez-
detén megnyíló III. osztályban s azután 
majd a I V.-ben a 6—12 éves fiúk és leányok 
munkáiban fogjuk őket gyakorolni; e mellett 
nagy gondot fordítok arra is, hogy gyakorló 
iskolánkban a nevelés és tanítás a gyerme-
keknek a munkálásban nyilvánuló önmunkás-
ságára alapíttassák és így gyakorlatilag akarom 
bebizonyítani a munkaszeretetre való nevelés 
szerepét a népiskolában.*) 

(Eperjes) Lány Mihály. 

*) Nagyon helyes s ezzel ezt a vitatkozást befe-
jezettnek jelentjük ki. Most már következzenek a 
tették, a melyeket mi mindig szívesen fogunk regisz-
trálni. Nem az a fontos, hogy kinek van igaza, hanem 
hogy ki tudja a nemzeti nevelés szempontjából a leg-
jobb eredményeket fölmutatni. Szerk. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közokta tásügyi min is te r : 

Köszönetét nyilvánította: A „Mohácsi 
takarékpénztár részvény-társaság"'-nak a Mo-
hácson létesítendő harmadik óvoda czéljaira 
adományozott 1000 koronáért; Csongrád város 
közönségének, a mely az ottani áll. el. és 
polg. isk. szegény tanulóinak tankönyvekre 
és ruházatra 342 frt 50 krt adományozott; 
Horváth József úr, kecskemét-szt.-királyi bir-
tokosnak, a ki a kecskemét-szt.-király-székdülői 
isk.-nak 1 katasztrális holdnyi földet 300 frt 
értékben és az isk. építéséhez anyagot ado-
mányozott. 

Kinevezte: Betezán Pál oki. tanítót a 
gajtosoli áll. elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Morovich Alma oki. tanítónőt a szt.-erzsébeti 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Éhenné-
Keményty Katinka oki. tanítónőt a kibédi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Binnyei István 
polg. isk. tanítójelöltet a hatvani áll. polg. 
fiuisk.-hoz a XI. fizetési oszt. 3-ik fokozatába 

segédtanítóvá; a kún-félegyházai áll. tanító-
képző-intézet igazgatótanácsába dr. Szere-
lemhegyi Károly polgármestert r. tagul és 
elnökhelyettesül dr. Endre Zzigmond főszol-
gabírót, dr. Fazekas Kálmán ügyvédet, Hoff'er 
József birtokost és gyógyszerészt r. tagokul; 
Heller Sarolta oki. tanítónőt a kisjenői áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Kadics János oki. 
tanítót a jaszenovai közs. el. isk.-hoz rendes 
tanítóvá. 

Jóváhagyta: A magyarországi állami elemi 
isk. tanítók orsz. egyesületének módosított 
alapszabályzatát mult évi 88.568. szám alatt 
kelt rendeletével. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kemné-
Todeszky Mária topán falvi áll. el. tanítónőt 
az ürmösi áll. el. isk.-hoz; Németh István áll. 
el. isk. tanítót a horlyói áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette jelen állásában: 
Farkas Sándor budapesti áll. el. isk. tanító-
képző-intézeti segédtanárt. 

Használatra ajánlotta: Greschich Gyula 
lőcsei lakos által előállított iskolai fatábla-
mázt és a hozzátartozó mellékczikkeket az 
orsz. tanszermúzeum igazgatóságának véle-
ménye alapján minden fokozatú iskoláknak. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Barton Mátyás nyug. volt veszelei róm. 
kath. tanító özv., szül. Krész Katalinnak évi 
100 frtot; néh. Tóth Károly nagyszebeni áll. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Gyulai Etelka 
és 5 hátrahagyott kiskorú árvájának összesen 
évi 458 frt 33 krt; néhai Szirmai József 
vágújhelyi volt izr. tanító özv., szül. Diamant 
Rózának évi 330 frtot, két kiskorú árvájának 
együtt 110 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Ef'tics János 
ó-pécskai munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 560 fr tot ; Anclrassák Ignácz jablonkai 
közs. tanítónak évi 320 frtot; Bíró János 
mogyórosi munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
240 fr tot ; Várady Luiza tordai munkakép-
telen áll. polg. isk. tanítónőnek évi 810 frtot. 

± Ünnepelt kir. tanfelügyelő. Hidvégi 
Benő Borsodmegye kir. tanfelügyelőjének a 
tanügyi irodalom terén való 25 éves jubileumát 
ülte meg a miskolczi felső kereskedelmi és 
polgári iskola tantestülete. Az érdemes tan-
felügyelőnek Gálffy Ignácz igazgató a tantes-
tület nevében díszalbumot nyújtott át lelkes 
beszéd kíséretében, melyre az ünnepelt férfiú 
meghatottan válaszolt. A tanítói körében köz-
szeretetnek örvendő kir. tanfelügyelő úrnak mi 
is őszinte üdvözletünket küldjük. 
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Ábránd és. való 
Ábránd és való. Tűz és víz. Két oly ellen-

tét, melyek közül az egyik lerontja azt, a 
mit a másik alkot. Amaz a földi embert fölül-
ragadja életkörén, szebb, magasabb javakért 
buzdítja a szivet. Eldobja a mindennapit, 
hogy felsőbb, sokszor elérhetetlen czélokért 
küzdjön. A tövisre rózsákat fest. a göröngy 
elé márványt képzel, szeme a felhők honában 
révedez s nem látja a lába alatt tátongó 
örvényt, melybe menthetetlenül belerohant. 

S mi a való? 
Festő, ki képeihez a legsötétebb színeket 

választja. Kaczagva szemléli a remény, az 
ábránd által alkotott műveket s ecsetjének 
egy vonásával torzképpé változtatja azokat. 
Ha fölszál sz: leszédit; ha alul maradsz : por-
ral hint be. De egyet ad: erőt a küzdésre. 

* 
Karácsony este volt. Künn apró pelyhek-

ben hulldogált a hó. A bedőlt tetejű viskó 
is paradicsom volt, melynek belsejében még 
a legparányibb családtag arczán is ott ját-
szott a karácsonyi esti örömök szelíd moso-
lya. Néha-néha egy-egy hazátlan szél zör-
gette meg az ablakokat, melyek alól közel 
és távolban a kántáló gyermekek énekszava 
zavarta meg a néma csendet, a mint csengő 
hangon énekelték: 

„Mennyből az angyal lejött hozzátok 
Pásztorok !" 

Ketten ültünk az egyszerűen, de ízlésesen 
bútorozott szobában. Az öreg mester, kit 
hosszú, fáradságos munkája után nyugalomba 
küldött az iskolaföntartó ifjú báró, és én, ki 
az öreg mesternek utóda lettem, úgy a tanítói 
széken, mint a malaczetetésben. 

Az öreg előtt a talán még őseitől rája 
maradt szent biblia feküdt, melyből fönn-
hangon olvasta egy lap^utolsó szavait: 

„Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek 
ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket 
átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket 
gyűlölnek és imádkozzatok azokért, a kik titeket 
háborgatnak és kergetnek titeket." 
Mély sóhaj tört ki erre az öreg melléből, 

megnedvesítette mutató ujját, fordított, miután 
zokogva borult a szent könyvre s könnyeivel 
áztatta elsárgult lapjait. 

Meglepetve tekintettem az öreg mesterre 

s szemem elé tünt a két oldal között fekvőlevél, 
melyet oly sokszor olvastunk el már ketten. 

Az öreg mester, kit omló könnyei akadá-
lyoztak az elolvasásban, átnyujtá nekem a 
levelet e szavakkal: 

— Olvasd föl öcsém, hisz úgy szerettük 
őt mindketten! 

Es én, kinek a levél minden egyes betűje 
elveszett boldogságomat juttatta eszembe, 
olvasni kezdtem a tanító-kisasszony ábránd-
jainak szomorú befejezését. 

Milyen szép, milyen megható volt levelé-
nek végső része, melyben így í r : 

„Hittem a csábos szónak, mert szerettem. 
Észrevétlen vert tanyát szivemben az az érze-
lem, melytől szabadulni nem tudtam. Ez volt 
az oka, hogy elfordultam attól, a ki igaz 
szívből szólott hozzám. A mielőbb bekövet-
kező boldogsággal teljes, gondnélküli, hosszú 
élet reményével mentem el hazulról és most 
összetört szívvel s a megsemmisülés vágyá-
val lelkemben indulok arra a hosszú útra, a 
honnan nem lesz többé visszatérés. Minden 
édes reményemnek, ábrándjaimnak vége. Az 
igaz szerelem volt vezérlő csillagom s hittem, 
hogyha ezt követem, én is czélhoz jutok, 
mint egykor a napkeleti bölcsek. Haladtam 
— mindenkitől eltitkolva — ábrándjaim útján. 
Elbuktam. Most már csak egy út áll előttem: 
a megsemmisülés útja. Itt állok most az út 
elején. Magam előtt egy alakot látok; hal-
lani vélem csalogató szavát, a mint így beszél 
hozzám: a szülői ház ajtaja örökre bezárult 
előtted; nem vagy méltó már többé arra, 
hogy az az ősz apa karjai közé zárjon 

Jer velem! 
Én majd elvezetlek oda, hol szived sebére 

balzsamot találsz, hol nem lesz bánkódás, 
nem lesz szégyen, nem lesz fájdalom, — csak 
az örök pihenés... Nos jösz-e ? — Megyek! 

Megragadom a felém nyújtott kezet és 
rohanok utána. Isten meg annak, ki " 

— Verje meg az Isten mind a két kezé-
vel ! — dörgé közbe az öreg mester s az 
asztalra borulva zokogott tovább, keservesen. 

— Ne átkozódjék, édes bátyám, a mai szent 
estén, hisz ma mindenkinek imádkoznia és a 
ki tud: örvendenie kell Tegyük azt, a mire 
a szent könyv tanít, s imádkozzunk azokért, 
a kik minket háborgatnak, és — 

— Igaz öcsém. A fájdalom ragadott el ennyire. 
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Az Isten bocsássa megyétkét, minta bogy én 
is megbocsátom azt, a mit ellenem elkövetett. 

* 

A bánatos egyhangú napok lassan teltek 
egymásután. Eltelt három év. Ez az idő elég 
volt arra, hogy az évek súlya alatt, melyet 
megkétszerezett a kedves, szép leány halála 
fölött érzett bánat, az öreg mester vállai 
összeroskadjanak. Azonban az ő halálát meg-
előzte a Zoltán báróé, ki elfecsérelte atyai 
örökségét s birtoka idegen kezekre került. 
A midőn az ősi ház előtt is megperdült a 
dob s oly nyomorultnak, elhagyatottnak érezte 
magát, mint az, a kit oly korán juttatott a 
rideg hant alá, akkor, de csakis akkor jutott 
eszébe az a sírhant, mely alatt egy igazán 
érző szív porladozott. Oda tért ekkor vezek-
leni bűneiért s ott, azon a zöldelő sirhanton 
vetett véget önkezével fiatal, haszontalanul 
eltöltött életének, melynek egyszerű fej fáján 
e négy szó regélte a „tanító-kisasszony" szo-
morú élettörténetét: 

„Mariska." 
„Szeretett, csalódott, meghalt." 

A midőn a már nagy beteg mestert érte-
sítettem Zoltán báró sorsáról, nagynehezen 
ennyit felelt: 

— Az Isten nem ver bottal. 
* 

Karácsony este van megint. Azóta a nyol-
czadik karácsony est. A nagy város zaja nem 
zavar meg merengésemben. Magam előtt 
látom a kis szobát, az öreg mestert, a sze-
meiből patakzó könnyeket, a bibliát, a leve-
let, — mindent. Hallani vélem a szél sivítá-
sát, a kántáló gyermekek énekszavát, az 
ablak alatt a hó nyikorgását, de legjobban 
— érzem azt, hogy még inkább elhagyatott 
vagyok, mint akkor voltam. 

Ki ül vájjon most abban a kis szobában, 
mely oly hosszú időre át a bánatnak és 
sohajoknak volt tanyája! . . . 

Talán most víg kedvvel hallgatják, a mint 
az ablak alatt elhangzik a dal: 

„Mennyből az angyal lejött hozzátok 
Pásztorok!" 

Kis szobámban, melynek ablaka alatt nem 
a karácsonyi dal, hanem a villámos éles 
csengetyüszava s a bérkocsik robogása zavaija 
meg a csendet, kialudni készülő lámpám hal-
vány világossága mellett elvonulnak lelki 
szemeim előtt az utolsó évek eseményei, köd-
ként szétfoszlott ábrándjaim. Szivem mélyé-
ből sóhaj után sóhaj tör elő, melyeket csak 
az éj leple fed. Sirni szeretnék, de nem tudok. 
Ugy érzem, hogy jobb volna nekem is eltűnni 

az élők közül, eltűnni oda, hova ábrándjaim 
eltűntek: a semmiségbe. 

Imádkozom... . 
Imádkozzatok és — örüljetek! 

(Budapest) Bartlta Gyula. 

IRODALOM. 
Mezőgazdasági vezérfonal, néptanítók számára. 

A földmívelésügyi m. kir. minister megbízásá-
ból összeállította Tormay Béla, ministeri 
tanácsos. 1898. Népünk általános művelő-
désére, anyagi jólétének előmozdítására s 
nemzeti nevelésünk kialakulására oly kiváló 
tényezőként szerepelni hivatott gazdasági 
ismétlő-iskolák mindinkább szélesedő hul-
lámú fejlődésükkel nap nap mellett örven-
detesebi) képet tárnak elénk. Számuk (most 
már közel ezer van) rohamosan gyarapodik, 
berendezésük tökélyesül, az irányukban itt-
ott táplált bizalmatlanság, balitélet oszla-
dozik s az illetékes tényezők meleg érdeklő-
dését fokozott mértékben tapasztaljuk irántuk 
föléledni. Hogy ez így van, az Wlassics Gyida 
vallás- és közoktatásügyi és Darányi Ignácz 
földmívelésügyi minister uraknak köszönhető, 
kik ezen iskolák ügyét oly melegen karolták föl 
s megteremtésükért tetemes áldozatot hoztak. 
A közoktatásügyi ministei-ium költségvetésé-
ben a gazdasági ismétlő-iskolák ma már 23 
ezer forinttal szerepelnek. A földmívelésügyi 
minister meg a gazdasági ismétlő-iskolai 
tanítók részére nagy költséggel különböző 
tanfolyamokat rendezett, tanítókat tanulmány-
útra küldött ki ; a gazdasági ismétlő-iskolák 
dologi szükségleteinek födözésére időnkint 
államsegélyt engedélyezett s ingyen cseme-
téket oszt k i ; az önálló szaktanítóval ellátott 
gazdasági ismétlő-iskolák gyakorlati tanításaira 
szolgáló területek üzembe vétele, berendezé-
sére szakférfiakat küldött ki ; megíratta a 
gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyvet és 
abból 1800 példányt ingyen osztott szét; most 
pedig a gazdasági ismétlő-iskolák tanítói részére 
Íratta s adta ki nagy áldozatkészséggel a 
„Mezőgazdasági vezérfonal" czímű müvet. 
Szerzője a gazdaság terén kiváló irodalmi 
munkássága után is jól ismert egyén. A 
„Mezőgazdasági vezérfonal" kiegészítője a 
Benedek-Földes-féle olvasókönyvnek. Ez a 
közismereti tárgyak tanítására szolgál, a czímül 
vett munka pedig a gazdasági tudnivalókra 
nézv.e ad útbaigazítást. A „Mezőgazdasági 
vezérfonal" a gazdaság minden ágát fel-
öleli s általában magában foglalja mindazon 
tudnivalókat, melyekre a gazdáknak, a gazd-
aasszonynak szüksége van. Tárgyalja a föld-
mívelest, a gabonanemüek, kapás, takarmány, 
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fonal s egyéb növények termelését; szarvas-
marha-, ló-, sertés-, juh- és baromfi-tenyész-
tést; méhészetet, selyemtenyésztést; konvha-
kertészetet, gyümölcsfatenyésztést; szőllő- és 
bortermelést és erdészetet. Szól végül a gazda 
tennivalóiról, a területek üzembe vételéről s 
a gazdasági építkezésekről. E fölsorolt anya-
got a három iskolai évfolyamnak megfele-
lőleg három csoportbantárgyalja a szerző. 
A munka — mint azt az érdemes szerző 
maga is bevallja — nélkülözi a teljes szak-
szerűség sorrendjét, több helyen ismétlésekbe 
is esik, mert a gazdaság egves ágairól nem 
egyben nyújtja mondandóit, hanem azokat 
széttagolva a 3 évfolyamon át részletekben 
adja. Erről azonban a szerző nem tehet, mert 
— utasítása szerint —- neki szorosan az 1896. 
évi november hó 16-án, 60.764. szám alatt 
kiadott szervezet és tantervhez kellett alkal-
mazkodnia. Az anyag ezen elrendezése az átte-
kinthetőség rovására esik ugyan, a munka 
értékét azonban mit sem csökkenti, a tanító-
nak pedig — tisztán állván előtte, mit, meny-
nyit kell egyes csoportokkal végeznie — köny-
nyíti munkáját. Szerző a munka szűkre szabott 
keretéhez képest az egyes gazdasági ágakról 
általában elmondja a szükséges tudnivalókat. 
Itt-ott, egyes részeknél, azonban bővebb tár-
gyalást szerettünk volna látni. Hogy néhányat 
említsünk, a „ szénakészítés "-nél az új eltérési 
módokról meg sem emlékszik a szerző. A 
gyümölcsfa - tenyésztésnél nem találjuk a 
kiváló hazai s azon fajokat, melyek viszo-
nyainknál leghálásabbak a tenyésztésre. A 
dinnye-termelésnél is föl kellett volna, szerény 
nézetem szerint, a nevezetesebb fajokat emlí-
teni; a dinnve-termelés egyik legfőbb titkáról, 
a trágyázás módjáról — a mit bizony a tanítók 
közül igen sokan nem ismernek egy szó 
sincs Legfőbb hiánya a könyvnek az, hogy 
megfelelő képekkel nincs ellátva. De ennek 
bizonyára nem a szerző az oka. A faiskola 
fölosztását, az oltás nemeit, a vetésforgók 
beosztását, a ló-, szarvasmarha-, sertés-, juh-
fajokat, czélszerü paraszt-melléképületeket az 
új kiadásban mindenesetre be kellene képek-
ben mutatni. E hiányon — értesülésünk szerint, 
nemsokára segítenek. Az itt elősorolt hiányok a 
munka kiváló előnyeivel szemben elenyészők. 
Szerző a szó alatti munkát gonddal, észrevehető 
szeretettel állította össze. Tárgy át teljesen uralva, 
fölöslegeset nem mond. Előadása mindenütt 
érdekes, vonzó, keresetlen és könnyen érthető, 
csaknem népies. A munka külső kiállítása is 
tetszetős. A gazdasági ismétlő-iskolai tanítók 
tehát a „Mezőgazdasági vezérfonalban" nagyon 
jó útmutatót nyertek. Kivánom, hogy haszon-
nal forgassák és segélyével a gazdasági ismétlő-

iskolák nagyfontosságú ügyét diadalra jut-
tassák. — cz. 

A Memnon-szobrok képe. All a sziues keleten 
két óriás ülő-szobor ; mindegyik egyetlen darab 
kőből. Az egyiket széttörte a földrengés, Kr. e. 
27-ben; felső része a földre zuhant. Nem-
sokára az a hir terjedt el, hogy a szobor 
talapzatából napfölkeléskor olyasforma hang 
hallatszik, mint mikor a hárfa húrja elpattan. 
E csodás monda szájról-szájra járt. A görögök 
a thebaeiek minden bizonykodása daczára 
sem akarták a zengő szoborban III. Amenhotpu 
fáraó szobrát látni; az aethiopiai Memnon, 
Tithon és Aurora fia szobrának tartották. így 
e költői nép által költői magyarázatot nyert 
a hajnali zengés: Memnon anyját, a hajnalt 
üdvözli. Kr. u. a II. században Hadrianus 
császár és Sabina császárné csak azért utaz-
tak Felső-Egyiptomba, hogy e csodás hango-
kat hallják. Septimius kegyeletből abba az 
állapotba helyezte vissza a szobrot, melyben 
a 27-iki földrengés előtt volt. De a szobor 
egyszerre —• minden várakozás ellenére — 
elnémult. A görög Asklepiodotos még látta. 
Azt irta a szobor talapzatára: 

Tengerszülött Thetis tudd meg, 
Memnonnak nem kell meghalni;). 
Hogyha bibor fénynyel festi 
Anyja meleg sugara, 
Felhangzik hangos éneke 
Lybiai hegyek tövén. 
Miket száztornyú Thébától 
Választ sárga Nílus-fövény: 
A te fiad, — ki dicsvágyva, 
Fényt keresve barczra szállá 
Trójában s Thessáliában — 
Nyugszik, néma, örök álma. 

De már Champollion a „Lettres éerites 
d'Egypte"-ben ezt í r ja: „ . . . többször ültem 
hajnalban Memnon hatalmas térdein, de soha 
semmiféle zengemény nem jött ki szájából, 
hogy elvonja figyelmemet arról a mélabús 
képről, mely Thebae síkján tárult szemem elé, 
hol a királyi városok ezen elsőszülöttének 
tetemei hevernek szerteszét". Lehet, hogv e 
dalt a tudós nem hallja, de a költő igen. A 
füzetben a szobroknak 2 gyönyörű képe is 
meg van, egy metszett s egy szin.es repro-
dukczio, Werner Károly aquarellje után. Ez 
utóbbi képen a lemenő hold látszik az ég 
peremén, ezüstös fényt hintve a szobrok kő-
kebleire a sötétkék éjszakában, s Amenhotpu 
király kőalakja egykedvűen néz a víztükörre 
lábai előtt. E képek s ezek magyarázó leirása 
a Nagy Képes Világtörténet 7. füzetében van. 

A khititák kis ázsiai népével, annak törté-
netével és műveltségével foglalkozik e vállalat 
8 füzete. Képek is kisérik a magyarázatot, a 
Bogharkői falujabeli díszmenet reliefjei, az 
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őjuki palota nagy sphinxe, ugyané kastély két-
fejű sasa, a Gyaur-Kaleszibeli kyklops falak, 
az emberi műveltség legelső művészi kisér-o o 
leteivel, két óriásikat lépő kardos alakkal, 
a kik mennek, mennek a hegy oldalában, 
óriási sziklaemberek, mozdulatlanok, néptá-
madások, népelpusztulások tanúi, csodálatos 
alakú kőóriások... A Nagy Képes Világtör-
ténet egy füzetének ára 30 kr. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
— A Budapesti (Budai) Tanító-egyesület 

tisztújító közgyűlése január 12-én tartatott 
meg Koncsék Lajos elnök vezetése alatt érde-
kes tárgysorozattal. Az elnöki megnyitó és 
előterjesztések után Bárány Zsigmond jegyző 
az évi jelentést olvasta föl. Ezután az alap-
szabályok módosítása következett, melyet a 
választmány megbízásából Hajós Mihály adott 
elő. Trajtler Károly a tanítók egyesületi éle-
tének fejlesztése tárgyában a Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága átiratát ismer-
tette. E tárgy élénk vitát keltett, melyben 
az előadón kívül Nagy László, Schön József, 
Lakits Vendel és Göőz József dr. vettek részt. 
Végül egyhangúlag azt a javaslatot fogadták 
el, melyet Nagy László készített. A vizsgáló 
bizottság nevében Bacsinszky Ede, a pénztár 
állapotáról pedig Bácz József tett jelentést. 
Örömmel hallottuk ezekből, hogy az egyesü-
letnek 7860 frt készpénz vagyona, 118 rendes 
és 15 tiszteletbeli tagja van. Szőke István 
fölszólalása folytán örömmel vettük tudomásul, 
hogy az egyesületi tagsági díjak szinte meg-
lepő pontossággal folynak be. A mult évi 
tisztikart Göőz József dr. indítványára egy-
hangúlag közfölkiáltással választották meg. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása a külföldön. Az osztrák 

parlament f. hó 17-én ismét megnyilt, de 
általában azt hiszik, hogy nem fog sokáig 
együtt maradni, mivel a napirendre többek 
közt az ujonczozási törvény is ki van tűzve, 
mely ellen az ellenzék a leghevesebb obstruk-
czióra készül, a mit a kormány aligha fog 
bevárni. — Egy cseh iskolaegyesület engedélyt 
kért Bécs város községtanácsától arra, hogy 
három kerületben cseh iskolákat állíthasson 
föl, de a városi tanács ezt a kérelmet rövid 
uton elutasította. — A spanyol-amerikai béke-
szerződés az amerikai szenátusban vagy lénye-
ges módosításokat fog szenvedni, vagy pedig 
elvetik. Washingtonból érkező hirek szerint 
38 szenátor kötelezte magát, hogy megsza-
vaz oly módosítást, a mely az Egyesült-

Államokat arra kötelezi, hogy vonuljanak 
vissza a Filippiszigetekről, valamint kötelesek 
Kubáról is visszavonulni. 

— Kitüntetés. Böser János polg. isk. és 
felső kereskedelmi iskolai igazgatót, a magyar 
kereskedelmi szakoktatás egyik legkiválóbb 
munkását a szerb király az oktatás terén 
szerzett érdemei elismeréseül a szerb Száva-
rend másodosztályú érdemkeresztjével tüntette 
ki. Böser évtizedeken keresztül külön tan-
folyamot tartott fönn intézetében a szerb 
ifjak részére, a kik itt magyarul megtanultak. 

— A magyar tudománynak és iroda-
lomnak két nevezetes halottja van: az egyik 
Szilágyi Sándor történetíró, a másik Silberstein-
Otvös Adolf dr., a ki a magyar irodalomnak 
német nyelven való ismertetésével szerzett 
nagy érdemeket. — Szilágyi Sándor egyike 
volt a magyar tudományos irodalom legbuz-
góbb és legkiválóbb munkásainak, a kinek 
a művei egymagukban is egész könyvtárt 
tesznek ki. Ezenfelül egyike volt a legtevé-
kenyebb és legszeretetreméltóbb embereknek, 
a kit minden körben szerettek és tiszteltek. 
1827-ben született Kolozsvárott, s 1846-ban 
az erdélyi guberniumnál kezdte meg köz-
pályáját. A szabadságharcz alatt hirlapird s 
a fegyverletétel után „A magyar forradalom 
napjai" (1850), „A magyar forradalom férfiai" 
(1850), „Görgei és fegyverletétele" (1850), 
„A magyar nők forradalmi életéből" (1850) 
és „Magyar emléknapok" (1850) czimű mun-
káival tette nevét ismertté. A „Pesti röpivek" 
szerkesztése miatt a czenzurával ismételt 
összeütközésbe jővén, megvált a hírlapiro-
dalomtól s Kecskeméten, majd Nagy-Kőrösön 
tanárkodott. Történelmi tanulmányaiért, me-
lyek a Budapesti Szemlében jelentek meg, 
az Akadémia már 1858-ban levelező tag-
jává választotta. 1861—1872-ben Szilády 
Áronnal együtt szerkesztette a Török-
magyar okmánytár 9 kötetét ; 1866-ban 
jelent meg 2 kötetes nagy munkája: 
„Erdélyország története", mit „Vértanuk a 
magyar történetből" (1867.), „Báthory Gábor 
fejedelem" (1867), „Zrinyi Péter és ligája" 
(1867), „Rákóczy és Pázmány" (1870) követ-
tek. 1867-ben titkár a közoktatásügyi minis-
teriumban, 1872-ben a mellett tanár a 
Ludovika Akadémiában, 1878 óta a bud ipesti 
egyetemi könyvtár igazgatója. Az Akadémiá-
nak 1874 óta rendes tagja, a Magyar 
Történelmi Társulatnak 1875 óta titkára és 
a „Századok", „Történelmi tár" és „Magy. 
Tört. Életrajzok" szerkesztője. 1878-ban kezdte 
meg az „Erdélyi országgy. emlékek" kiadását 
(eddig 16 kötet), szerkesztette Rozsnyay 
Dávid és Szamosközy István történelmi 
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müveinek, Alvinczy Péter okmánytárának, 
Bethlen Gábor s I. és II. Rákóczy György 
diplomácziai levelezéseinek és a Linczi béke 
okirattárának számos kötetét. Leguabb munkái: 
„Rajzok és tanulmányok" 2 kötet (1876), 
„Rajzok a forradalom utáni időkből" (1876) 
„Rákóczy Zsigmond" (1886), II. Rákóczy 
György" (1891) stb. „Erdély és az észak-
keleti háború" 2 kötet. — Wlassics minister 
az egyet, könyvtár 1. őréhez intézett levél-
ben fejezte ki részvétét. — Silberstein-Otvös 
Adolf dr. egyike volt legkiválóbb eszté-
tikusainknak s a német irodalomban leg-
lelkesebb ismertetője a magyar irodalmi és 
tudományos törekvéseknek. E téren szolgálatai 
megbecsülhetetlenek. A korán — 53 éves 
korában — elhunyt kitűnő iró temetésén 
Wlassics minister is megjelent. 

— Ref. tanítónőképző Debreczenben. A 
debreczeni ref. tanítónőképző személyi kiadá-
saiból az egyházkerület évenkint ezer forintot 
fog födözni Az egyházkerület az építési költ-
ségekhez 10.000 frttal járul hozzá. Debreczen 
városa 15.000 frt értékű építési anyagot s 
5000 frt készpénzt ad. A személyi kiadások 
többi részét a debreczeni egyház viseli, mely 
az építéshez is hozzájárul 20.000 frttal. 

— Országos Magyar Kertészeti Egyesü-
let. A gazdasági ismétlő-iskolák hova-tovább 
nagyobb és nagyobb számban állíttatnak föl, 
tanítók kertészeti, gyümölcsészeti, szőllészeti, 
gazdasági tanfolyamokon nagyobb és nagyobb 
számban képeztetnek ki. Ily körülmények 
között nagy szükség van arra, hogy a gaz-
dasági ismétlő-iskolák gazdasági tanítói foly-
tonos kontaktusban álljanak a gazdasági szak-
férfiakkal és a gazdászat, kertészet folytonos 
haladásával megismerkedjenek. Erre alkal-
mas szervek a gazdasági szaklapok s ezek 
között egyik legérdemesebb a „Kertészeti 
Lapok", mely a kertészeti egyesület tagjai-
nak ingyen jár. A lap a benne megjelenő 
czikkeket szépen honorálja is s így a nép-
tanítók — megismerkedvén a lap szellemé-
vel — a lap révén írói tiszteletdíjra is tehet-
nek szert. Magyarország kertészete sokat vár 
a néptanítóktól, azért szükséges, hogy annak 
irodalmával mielőbb alaposan megismerked-
jenek. Könnyűvé válik ezen irodalmi tájéko-
zódás akkor, ha jó útbaigazítója is akad az 
érdeklődőnek. A „Kertészeti Lapok" útján ez 
annál is inkább lehetséges, mert annak nép-
szerű, derék szerkesztője: Sigray Ferencz úr, 
annyira előzékeny, hogy magánlevelekre még 
külön is válaszol. Az Országos Magyar Ker-
tészeti Egyesületbe való belépésre jelentkez-
hetni lehet az egyesület titkáránál: Sigray 
Ferencz úrnál, Budapest, IV., Koronaherczeg-

utcza 16. szám. Az évi tagdíj 5 frt, a mely 
részletekben is lefizethető. Nem tagoknak a 
„Kertészeti Lapok" évi előfizetési díja 6 frt. 

— A Magyar Tanítók Turista Egyesü-
lete mult héten tartott népes választmányi 
ülésén bejelentették Verédy Károly dr. tan-
felügyelőnek, az egyesületnél 7 éven át viselt 
elnöki tisztéről való lemondását. A választ-
mány — minthogy az elnök neve szorosan 
összeforrott az egyesületével — a lemondást 
nem vette tudomásul, hanem őszinte ragasz-
kodása jeléül küldöttséget menesztett az elnök-
höz, kit aztán sikerült is az egyesület élén 
megtartani s ki az ülés további vezetésére, 
midőn megjelent, lelkes éljenzéssel fogadta-
tott. A választmány ezen tüntéssel akarta be-
bizonyítani ama keringett hirek valótlanságát, 
mintha a tanítóságot „feszélyezné" a tanfel-
ügyelői elnöksége, sőt határozottan kifejez-
ték annak úgy erkölcsi, mint anyagi nagy 
előnyét. Az ülés további folyamán 51 újon-
nan jelentkező tagot vettek föl. Bemutatták 
a zárszámadást, mely szerint az egyesület 
vagyona a csekély 2 frtos tagdíj mellett is 
— bár a „Turista Közlöny" czímü képes 
folyóirata az elmúlt évben nagyobb terjede-
lemben jelent meg — csaknem 1200 frt. 
A folyó évi költségvetést mintegy 2000 frttal 
terjesztik a február lw 4-én, a „Magyar Taní-
tók Kaszinó" helyiségeiben tartandó közgyűlés 
elé. Az egyesület ez évi nyári nagy kirándu-
lásra 42 frt költséggel a Magas Tátrába van 
kitűzve. Moussong Géza ügyvivő indítványára 
a választmány ez évben már nagyobb össze-
get vett föl menedékházak támogatására s 
átjelzésekre. Egyúttal elhatároztatott báró 
Eötvös Lóránt védnök nevére egy nagyobb 
irodalmi alap létesítése, mely czélra már 
180 frt áll rendelkezésre. Yégül 60 koronás 
pályadíjat tűztek ki hazánk valamely vidéké-
nek -vagy nevezetesebb részletének leírására. 
A pályázatban csak tagok vehetnek részt. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Mezey Károly (Déda) 10 kr ; Kassai Gergely 
(Imreg) 5 k r ; Zalai ág. hitu. ev. tanító-egye-
sület 3 f r t ; Stadách Gyula (Almás) 50 k r ; 
Zigmundik János (Bazin) 15 kr ; Bélády Antal 
(K.-Szt.-Miklós) 15 kr; Gr. A. 10 k r ; 'Kovács 
József 5 k r ; K. J. 5 k r ; Bokor Tamás (Sze-
derjes) 10 kr ; Steinfeld Izsák (S.-Sz.-András) 
10' k r ; Ében Mihály dr. (Zsámbok) 6 f r t ; 
Rév f f y Lajos (Jász-Dósa) 5 k r ; Tamássy Géza 
(Ladamér) 20 k r ; Waligurszky Júlia (Csong-
rád) 10 k r ; Bay J. (Naszvad) 20 kr ; Mitro-
vics András (Rókamező) 5 kr ; Baidovics 
Sándor 10 kr ; Gracsályi László 5 kr ; Kulcsár 
Ferencz (Pósfa) 5 k r ; Albert András (Nagy-
Szalonta) 10 kr. Eddigi gyűjtésünk összesen 
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2343 frt 40 kr. (A Ma. Ta. Ka-ja által 
kezelt összeggel együtt befolyt összesen: 2410 frt 
48 kr.) 

— Halálozás. Murgócs József szászpelső-
czi kántortanító s a korpondi kör világi 
elnöke f hó 13-án 48 éves korában elhunyt. 
— Lágler János kis-hartai tanító életének 
öö-ik és tanítói működésének 48-ik évében 
f. hó 13-án elhunyt. Áldás emiékökön! 

A szerkesztő postája. 
P. J. V. Oszikó. Tanukra nincs szükség, de azért 

mégsem közölhetjük. — Özv. E. J.-né. Csíkszereda. 
A lap küldése a kiadóhivatalra tartozván, áttet tük 
oda, de nem tud juk : teljesíthető lesz-e a kérelem, 
mivel elmaradt lappéldányt a megjelenés hetében kell 
reklamálni, nem pedig egy évre a megjelenés után. 
— Emil, Keresztúr. Nem adják meg. — B. A. Kibéd. 
Nem. — B. J. Rákóczi-Szállás. 81.342. sz. a. van ; 
megsürgettük. Másik kérdésére a Tanácsadóban. — 
Gy. Gy. Jegenyés. 1. Nem kell. 2. Nem t u d j u k ; 
majd értesülni fog. 3. A kinevezési rendeletben benne 
lesz. — 1$. K. Lelesz. Folyamodjék; reméljük, hogy 
lesz némi sikere. Elegendő a 31' évi működést 
igazoló bizonyítvány. Mellékeljen szegénységi bizo-
nyítványt s akkor bélyegmentes az egész. - D Gy. 
Sopron. A szerkesztőségnek tudnia kell, hogy ki 
írta, különben ki nem adhatja. Sz. J.-né Világos 
és másoknak. A Mária Dorottya-Egyesület sorshúzá-
sát, mint halljuk (mert velünk nem közölték), 
márczius 28-ára halasztották el. A húzási lajstromot 
mi nem fogjuk közölni. H. I. kis-Kun-Majsa. 
A ministeriumhoz, de csak akkor, ha majd a pót-
tanfolyamra kiírják a pályázatot. (Igazán nem tudta 
ezt ?) — M. Gy. Halmi. Épp aznap utalványozták 
ki (86.2d2. sz. a.), a nnkor levelező-lapját vettük. — 
1$. Gy. Troncsén. A mult évben már nem lehetett, 
de előjegyezték erre az évre s ezúttal figyelembe 
fogják venni. — 11. A. Márk. Tárgyalás alatt van 
(83.310. sz.); megsürgettüK. J. .). Szerencs. 1. Ha 
nem volt helyettese; visszaszáll az államra ; ha volt : 
ez kapja. 2. Egy-két hét múlva. 3. Elegendő a lap 
czíme. — Ötödéves korpótlék dolgában ismét halom-
mal kapjuk a kérdezősködéteket, annak daczára, 
hogy már két ízben is megüzentük, hogy tárgyalás 
alatt vannak s a kiét még nem intézték el, csak 
azért történt, mert még nem került rá a sor. 
Újfent csak ezt üzenhetjük, türelemre szólítván föl 
a kérdezősködőket. — L. E. Hraohovistye. 1. A 
kat. földjöv. birtokív fölküldéset sürgesse a közig, 
bizottságnál, mert a nélkül nem intézkedhetnek. 
2. A vall. és közokt. ministeriunira; bélyeg nem 
kell rá. 3. A tanév végéig csak annyi jár, jövőre 
hiány nélkül kapja meg. — K. L. Arács. Küldje 
be oklevelét a közig, bizottsághoz; e miatt késik 
ügye, mely 57.672. sz. a. van. — T. L . . . r. A mi 
nézetünk az, hogy nincs ott helye. — D. 1. ig.-tan. 
Bezerédy-utcza, Budapest. A kiadóhivatalra tartozik ; 
áttettük oda. — Közs. tanítók. Jákó-Hodos. Tár-
gyalás alatt van. (Olvassák el „ötödéves korpótlek" 
kezdetű üzenetünket.) Kérelem. Kérjük t. olva-
sóinkat: ne küldjenek nekünk ex ,ress-levelet, mert 
hetilapnál, a hol éjjeli munka nincs, ez teljesen 
fölösleges. Több ízben megtörtént már, hogy éjfél-
kor kézbesítettek nekünk olyan leveleket, a melyekre 

— a kérdés természeténél fogva — csak 2 —3 hét 
múlva válaszolhattunk. — Tamássy Géza kántor-
tanító (lakik Ladamerban, Győrwegi e, u. p. Zámoh) 

fölkéri azokat, a kik tanulmányaikat vele végezték 
Győrött, hogy lakczímöket vele közölni szívesked-
jenek. — Förév. Czímezze a földmívelési minis-
teriumba, Y , Nádor-utcza. — Cordélia. Csak pályá-
zatra bocsájtott állásra lehet és csak a kir. tanfel-
ügyelőség útján. Kisérje figyelemmel a pályázati hir-
detéseket és ha segédtanítónői állásra van pályázat 
hirdetve: adja be a folyamodványát. — M. A. 
Rókamezö. A rágalmazási pör a járásbírósághoz tar-
tozik. A tényállás ismerete nélkül mi tanácsot nem 
adhatunk. — G. A. ER-Mindszent. A közig, bizott-
sághoz küldték. - K. J. Bagonya. A közig, bizott-
ságnál van 65.440. sz. a. — M. B. Kis-Begány. 
1. Fiz. kieg. 68.287. sz. a. kiutalványozták. 2. Kor-
pótléka elintézés alatt van. — B. J. Felső-Boldád. 
1. Korpótléka felől a közig, bizotts.-nál tudakozódjék. 
2. Fiz. kieg. ügye néhány nap múlva illetékes helyen 
lesz. - P. 1. Telkibánya. 1. Fiz. kieg. ügyét a 
napokban elintézik. 2. Korpótlékügye, rendezve, csak 
most érkezett fö l ; tárgyalás alá vették. — Iskola-
szék B. Adam. Az iskolaszék kérvénye itt van : vár-
ják meg a, remélhetőleg, kedvező elintézést. Fiz. 
kieg. ügye 61.765. sz. a. tárgyaláson van; megkap-
hatják, ha a szegénység kellőleg ki van mutatva. 
A korpótlékot a nyugdíjba beszámítják s a nyug-
díjalapra 50 °/o-t vonnak le. -— B. A. Zala-Koppány. 
Sajnáljuk, de elkésett vele; lapunk 2. számában 
már elintéztük. — Gebe, B. L. A f. tanévre csak 
annyi j á r ; korpótlékul mindenkinek ennyit utalvá-
nyoztak. — T. E. Jászapáti. A föntartó bizottságot 
meg kell kérnie, hogy egyezzék bele. — Üldözött. 
Itt van ; sürgős tárgyalás alá vették. — K. M. Erdö-
Bénye. Mindkettő elintézése soron van. — V. A. 
Csököly. A Lövényi-, Vajda- és Zubriczky-féle szép-
irási mintákat ismerjük. Mindegyik ajánlható. — 
K. Jí. Szelepesén)'. Ha ön egy szót seui tud tótul, 
a hit tant nem taní that ja sikerrel az I. és II. osztály-

| ban, hanem tanítsa a lelkész, ön pedig a felsőbb 
osztályokban, melyekben a tanulók már tudnak 
magyarul és megértik önt. — E. V. Alvincz-Bor-
berek. A Mária Dorottya-egyesület a húzás idejét 
márczi is 28-ra halasztotta. — Zs. J. Baziu. Tellu-
riumát a beküldött prospektusból alaposan meg-

, birálni nem lehet. A leírásból és a bírálatokból 
következtetve, igen hasznavehető taneszköz lehet 
nemcsak az alsóbb, de a felsőbb intézetekben is. 
Küldje be valamelyik tanszer-kereskedőnek. — Sell. 
Lörincz. Erről sem törvény, sem rendelet nem intéz-
kedik. — B A. M. Teljesen fölszerelendő. — S. J. 
Budapest. Nayyon sajnáljuk, de nem volt lehetséges. 
- Sz. T. Kelemenfalu. Elkésve kaptuk; de ily ter-
jedelemben ugvse közölhettük volna. — J. E. üsz-
lány. R. J. Mokrin. Nem emlékszünk levelére. Mi 
volt az a k é r d é s T ö b b e k n e k . Az Eötvös-alap új 
pénztárosa: Schmidt Albin igazgató ; lakása: VII., 
Hárst'a-u. 32. sz. — H. P. Kis-Baráti. Salamon köz-
ségnek már ki van utalványozva. Szerezze be ok-
mányait, a változással megokolva, megkaphatja. — 
T. J. Guré. Nem lehet sem elintézni, sem sürgetni, 
mivel a közig, bizottság még mindig nem küldte 
föl a kat. földjöv. birtokivet. Ezt kell megsürgetni. 

T a r t a l o m : Wlassics minister és az állami taní-
tók. (H.j — Helyesirás a népiskolában. Dorogsácjhy 
Dénesué. — A slöjd-oktatás. Láng Mihály. — Hiva-
talos rész. — t z linóra.: Ábránd és való. Barth a 
Gyula. Irodalom. — Egyesületi élet. — Különfélék. 
— A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvár íj Séta. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest. Iö90. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 3-ik számához. 

525/1899. szám. 
Pályázati hirdetés. 

Trencsénvármegye közönségének határozata alap-
ján ideiglenesen I l l a v á n ez év folyamán megnyi-
tandó árvaháznál a szabályzat értelmében rendsze-
resített egy, évi 1000, azaz egyezer korona fizetés-
sel, szabad lakás-, fűtés- és világítással javadalma-
zott gondnoki és egy évi 720, azaz hétszázhúsz 
korona fizetéssel, szabad lakás, fűtés és világítással 
javadalmazott nevelőnői állásra ezennel pályáza-
tot hirdetek. 

A pályázni óhajtókat fölhivom, hogy magyar 
állampolgárságukat, fedhetlen előéletüket, tanítói 
képességüket és kifogástalan egészségi állapotukat 
igazoló okmányokkal fölszerelt, sajátkezüleg és ki-
zárólag magyar nyelven írt folyamodványaikat alul-
írotthoz f. é v i ápri l i s hó 1-sö n a p j á i g annál is 
inkább benyújtsák, mivel a később benyújtott , vagy 
kellően föl nem szerelt folyamodványok figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Trencsénben, 1899. évi január hó 6-án. 
Trencsénvármegye alispánja h. 

Bangya Gusztáv, 
( 5 / h - I - l ) főjegyző. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Veszprémmegyei N a g y - K a m o n d fiókközség kán-

tortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Java-
da lma: föld, termények, szolgálmányok, tűzifa és 
készpénzben, díjlevél szerint mérsékelt számítással 
összesen 390 frt. Van szép lakás — melléképüle-
tekkel s kerttel — és 4 méter tűzifa kegyadoniány 
az uradalomtól. Pályázati határidő január 23. Kér-
vények a karakói plébánia-hivatalhoz (Vasm., u. p. 
Jánooháza) intézendők. (2252—III—3) 

Esztergimm. p á r k á n y i rom. kath. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Hitközségi javadalmazás: 
300 frt, 10 frt kertilletmény, szoba s 1 öl tűzifa. 
Kilátásba helyeztetik 100 frt állami fizetés kiegészí-
tés és korpótlék. Tannyelv: magyar, a kántorságban 
segédkezni tartozik, Kérvények br. Jeszenák Gábor 
iskolaszéki elnökhöz Párkányba küldendők. Válasz-
tás : 1899 február 2-án d. e. 10 órakor az iskolában. 

(20—III—2) 
Hernád-német i - i (Zemplénmegye) róm. kath. 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik j anuár 
25-ére. Javadalmazása: 13 kataszteri hold szántó-
föld, 2 vékás kert, 2 tehénre, 6 sertésre legelő jog. 
40 hektoliter rozs, tanterem fűtésére 30 fr t . Külön-
féle czímeken 240 f r t készpénz, 2 szoba, konyha, 
tágas gazdasági épületekkel. Bővebb fölvilágosítást 
ad Kákos Endre, plébános. (23—II.—2) 

A n a g y - k a n i z s a i izr. hitközség nyilvános jellegű 
polgári fiúiskolájánál üresedésbe jö t t rajztanári 
állás betöltésére ezennel pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 650 f r t és 150 fr t lakbér. Pályázni szándé-
kozó okleveles rajztanár urak fölkéretnek, kellően 
felszerelt pályázati kérvényeiket 1899. évi január 
hó 31-éig alulírt elöljárósághoz beküldeni. A meg-
választott tartozik állását azonnal elfoglalni. Nagy-
Kanizsán, 1898. évi deczember hó 28-án. A nagy-
kanizsai izr. hitközség elöljárósága. (2255—II —2) 

Tarna községi fiókegyház róm. kath. iskolájához 
önálló tanítói állomásra pályázati hirdetés. Javada-
l o m : egy szoba, kamra, konyhából álló lakás és 
400 frt, a községi pénztárból havonkint előre fizetve; 
ez összegben a kert- s fa váltsága is benf'oglaltatik. 
A megválasztandó tanító kötelessége : a haladók s 
ismétlők osztályának vezetése s a faiskola kezelése. 
Kérvények f. hó 20-ig a róm. kath. lelkészi hiva-
talhoz Erkre (ílevc»m.j küldendők. (40—I—1) 

Mlavai ág. ev. egyház keres belvárosi iskolájába 
segédtanítót, a ki lehet negyedik évfolyamú képez-
dész is. Fizetése: 100 fr t készpénz, minden tanít-
ványtól 1 f r t tanpénz (tanuló száma 80—90), egész 
eltartás a kántortanítónál, külön szoba takarítással 
és fűtéssel, ágynemű, mosás és világítás nem adatik. 
Folyamodványok folyó év j anuár 25-ig beküldendők. 
Vannay László, lelkész. 

Miavai ág. ev. egyház P o l á n k a nevű irtványos 
iskolájába keres okleveles tanítót . Fizetése : 250 fr t 
készpénz, 50 p. m. rozs, 4 p. m. alá szántóföld, 
6 öl fa, melyből a tanterem is fűtendő és lakás 
házikerttel. Folyamodványok folyó év január 25-ig 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Vannay László, 
lelkész. (24-11—2) 

Kálozra junius végéig kath. segédtanító havi 
20 frt, élelmezés, lakás, fűtés, takarítását elfogad-
tatik. Szigeti. (31—11-2) 

A k a z i n c z i kőszénbánya részv.-társ. bányatelepi 
elemi iskolájánál elhalálozás folytán a tanítói állás 
megüresedett, melyre ezennel pályázat hirdetve lesz. 
Fizetés: évi 400 frt, szabad lakás, fűtés és világítás 
az első évben, s megfelelő működés esetén 1 év után 
véglegesítés és fizetésjavítás ; az állás minél előbb 
betöltendő. Folyamodványok Bányagondnokság 
S. Kazinoz, Borsodmegye czímzendők. (10—II - 2l 

S z a k á l b a (Biharm.) ev. ref. okleveles tanító 
kerestetik. Fizetése : az egyháztól földben, termény-
ben 145 f r t ; államsegély 255 frt, abból 50 f r t lak-
bér. Kérvények február 5-ig a ref. lelkészi hivatal-
hoz küldendők. (48—1-1) 

A b e l l a i (Turóczmegye) államilag segélyezett köz-
ségi iskolánál megüresedett tanítónői állásra pályá-
zat hirdettet ik. Jövedelme : 400 frt, szabad lakás és 
egy nagy gyümölcsösnek feleréázbeni használata. 
Iskolatisztogatásra 30 fr t . Teendője: az alsóbb osz-
tályok vezetése s a leánynövendékek kézimunkában 
való oktatása. Tannyelv : magvar-tót. Ágost, evan-
gélikusok előnyben részesülnek. A fölszerelt kérvé-
nyek legkésőbb február hó 5-ig Jelinek Bertalan, 
iskolaszéki elnök úrhoz Neczpál, (Turóczmegye) kül-
dendők. Az iskolaszék. (49—II —1) 

A 48. számban hirdetett, újonan szervezett n a g y -
m e g y e r i tanítói állomás azonnal elfoglalható. 

( 4 5 - 1 - 1 ) 
A r á c z k o z á r i (Baranyamegye) ev. népiskolában 

egy megürül t osztálytanítói állomás azonnal betöl-
tendő. Pályázhatnak magyarul és németül tudó oki. 
evang. tanítók vagy tanítónők, kik az állomást 
azonnal el is foglalhatják. Teendők: A 3 alsó osz-
tály önálló vezetése és oly időkben, midőn nincs 
tanítás, a rendes tanító segédkezése a kántori teen-
dőkben. Évi fizetés: 300 fr t , bútorozott szoba, egy 
öl kemény tűzifa és minden okolás után tanéven-
kint 18 f r t tandíj. Az oklevéllel és szolgálati bizo-
nyítványnyal fölszerelt folyamodványok j a n u á r 28-ig 
alulírotthoz intézendők. Az iskolaszéki elnökség. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 
V a l k ó c z i (Barsm. nemcsányi plébánia) kántor-

tanítói állomásra január 24-re pályázat hirdettetik. 
Kántori javadalmazás: gabona, fa, széna és stola-
pénz, összesen 122 fr t 96 kr. Tanítói javadalmazás: 
ingatlanok, bét kat. hold, gabona, fa, széna, kész-
pénzből 211 frt 49 kr, tisztességes lakás : ű j tervben. 
Magyar és tót nyelv kivántatik. Kittenberger 
István, esperes-plebános. (42—1—1) 

A b a r o t h i községi iskolánál megürült tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 400 f r t havi 
előleges és száz forint évnegyedi előleges részletek-
ben. Az állás febr. hóban elfoglalandó. Hiteles okmá-
nyokkal fölszerelt pályázatok folyó évi február hó 
tizedikéig bezárólag nyújthatók be iskolaszéki 
elnök Mórik Lajoshoz, Baroth, Háromszékmesye. 

(64 I I - l ) 



- II — 

kz új-szent-annai államilag segélyezett községi 
polgári fiúiskolánál betöltendő egy rajztanári és 
egy mennyiség- és természettudományi tanszék. 
Javadalmazás: 700 f r t évi fizetés, 30 frt fa-, 6 f r t 
irodaátalány, és természetbeni lakás vagy 140 frt 
lakbér. Pályázhatnak az említett szakokra képesí-
tett tanárok, de olyanok is, kik az osztály vizsgála-
tokat letették és már képesítő-vizsgálatra jogosul-
tak. A pályázati kérvények legkésőbben január hó 
25-ig Szilbereisz Simon, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Az iskola államosítása küszöbön van. 
Szilbereisz Simon, iskolaszéki elnök. (50—1—1) 

A német-palánkai evang. tót egyházban tanítói 
állomás betöltendő. Fizetés: 450 frt, szabad lakáj, 
kert, szoba. A folyamodványok ev. lelkészi hivatal-
hoz intézendők. Német-Palánkán, lb98 deczember 30. 
Abaffy János, ev. lelkész. (11 —I 1) 

A szokolovácz i szerb-magyar községi népiskolá-
nál a tanítói állomás betöltendő. Járandóságai: 
420 fr t készpénzfizetés, 16 köbméter kemény tűzifa, 
tisztességes lakás konyhakerttel, egy hold szántóföld. 
A magyar nyelven szerk sztett, szabályszerűen bélye-
geit és a vallás- és közoktatásügyi nainisteriumhoz 
czímzett folyamodások 1899 február 5-ig a krassó-
szörénymegyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. 
A kinevezett köteles külön díjazásért a görög keleti 
szerb kántori teendőket végezni. (7/h—[—1) 

A teregovai román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítónői állomás betöltendő. Az 
állomás járandóságai : 350 frt készpénzfizetés, 12 köb-
méter kemény tűzifa, 100 frt lakáspénz. A magyar 
nyelven szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott 
és a nagym. vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz czímzett folyamodások 1899. évi február 5-ig 
a krassószörénymegyei közigazgatási bizottsághoz 
küldendők. Nem magyar okmányokhoz hiteles magyar 
fordítás csatolandó. (6/h—I—1) 

M i s k é n (Pestmegyében) lemondás folytán meg-
ürült III—IV. tanfolyami! róm. kath. tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik január 26-ig. Ezen állomás 
javadalma: 350 frt, ismétlő leányiskoláért 24 frt, 
szabad lakás, két szoba, konyha, kamra, istálló, ól 
és 3961/ieoo hold föld adóteherrel. Pályázhatnak okle-
veles férfi-tanítók. Az állomás február l-ig elfog-
lalandó. A fizetés előleges havi részletekben azonnal 
folyósíttatik Orgonálásban jártasok előnyben része-
sülnek. A kellőleg fölszerelt folyamodványok a 
miskei róm.. kath. iskolaszékre czímezve, a főtiszt, 
esperesi hivatalhoz Foktőre (Pestmegye) küldendők. 
Miske, 1899 január 3-án. Az iskolaszék. (28 — 1—1) 

Apáthegyal ja (Barsvárm.) fiókegyházi községi 
róm. kath. iskolájához tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelem állami segélylyel 300 frt. Oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok február végéig bekül-
dendők a felső-apáti (P.-Bars, Sz.-Kereszt) plébániai 
hivatalhoz. (58—III—1) 

Az attalai r. kath. osztálytanítói állomásra, a volt 
tanítónak — ki 9 évig működött i t t -- kántortaní-
tóvá történt megválasztatása folytán pályázat hirdet-
tetik. Fizetése polgári évre: okleveles férfitanítónak 
300 frt a község pénztárából és 100 f r t államsegély, 
összesen 400 frt, csinos egyszobás lakás, tisztogatás 
ás fűtés. Nem okleveles tanító a 100 frt állam-
segélyt nem kapja. Kötelessége: az I. és II. osztály 
vezetése és a kántorságbani segédkezés. Kérvények 
1899 január 29-éig az iskolaszékhez intézendők. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Attala (Somogymegye, 
u. p. Csorna, vasúti állomás), 1899 január 11-én 

( 5 5 - 1 - 1 ) 
Pecsenyéd! községi iskolánál egy tanító, esetleg 

tanítónői állás 400 f r t fizetéssel és lakással van 
üresedésben. Pályázati határidő 1899 január 28. 
Kérvények iskolaszékkez nyújtandók be. Iskolaszék 

(41—II—1) 

A mel iád ia i román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járan-
dóságai : 36 1 f r t készpénzSzetés, 24 köbméter kemény 
tűzifa, lakás konyhakerttel. A magyar nyelvű, szabály-
szerűen bélyegeit és a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz czímzett folyamodások 189:1. évi 
február 10-ig a krassószörénymegyei közigazgatási 
bizottsághoz küldendők. (8/h—I —1) 

Betöltendő a z a l a - e g e r s z e g i állami elemi isko-
lánál évi 500 forint fizetésből, 150 forint lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazott rendes tanítói 
állás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles 
tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különösképés-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1899. évi február hó 10-ig. Zalavármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolák-
nál már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek ; 
ezek kellően fölszerelt kérvényüket illetékes kir. 
tanfelügyelőségük útján juttassák a zalavármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. Határidő eltelte után érkező 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Buda-
pesten, 1899 január hó 14-éri. A minister meghagyá-
sából : Halász Ferencz, osztálytanácsos. (9 h—I—1) 

I. A ch lebnyioze i (Árvamegye) róm. kath. isko-
lánál üresedésben lévő kántortánítói állomásra folyó 
évi február hó 27-ig pályázat hirdettetik. A ható-
ságilag megállapított jövedelem 488 fr t 50 kr. Folya-
modhatnak okleveles kántortanítók, kik a magyar 
és tót nyelvben jártasak. Folyamodványok jelzett 
határnapig alulírotthoz intézendők. Árva-Váralja, 
18)9. évi január hó 13. Balgha Jenő Árpid, egyh. 
ker. tanfelügyelő és árva-váraljai plébános. 

II. A ch lebny ioze i (Árvamegye) róm. kath. isko-
lánál üresedésben levő Il-ik tanítói állomásra folyó 
évi február hó 27-ig pályázat hirdettetik. A ható-
ságilag megállapított jövedelem 400 frt. Folyamod-
hatnak okleveles tanítók és az 1896/97. tanév végéig 
képesítést nyert okleveles kisdedóvónők. Folyamod-
ványok jelzett napig alulírotthoz intézendők. Árva-
Váralja, 1899 január hó 13-án. Balgha Jenő Árpád, 
egyh. ker. tanfelügyelő és árva-váraljai plébános. 

( 6 3 - 1 - 1 ) 
A káptalanfalv i (Torontálmegye) róm. kath. 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
a hitközségtől 300 frt készpénz, egy szobás lakás, 
konyha, kamra, házi- és pótkert, mely utóbbinak 
adóját élvezője fizeti; 2 öl kemény tűzifa, melyből 
az iskola fűtendő ; 2 öl szalma. A fizetésnek 400 írtra 
leendő kiegészítése az államtól kérelmeztetni fog. 
Pályázhatnak róm. kath. vallású, okleveles tanítók. 
A megválasztott tanító köteles hi t tant is tanítani, 
az ismétlő oktatást és é>. róm. kath. hivek vallási 
gyakorlatait vezetni. Állását csak az iskolai év 
végén, egy havi fölmondás után, hagyhatja el; úgy-
szintén egy évi próbaidő után véglegesíttetik. Kel-
lően fölszerelt kérvények f. é. január 30-ig alulírott-
hoz küldendők. Módos, 1899 január hó 2. Rankov 
Lajos, plébános. (21 —II —1) 

A kosariszkó-priepasznai ág. ev. egyház a prie-
pasznai irtványos iskolájába okleveles tanítót 
keres. Fizetése: 150 frt készpénz, 50 p. m. rozs, 
tandíj minden tanítványtól 1 frt (tanulók száma 
100 körül); azonkívül lakás házikerttel és fűtésre 
elegendő fa. A magyar és tót nyelvben jártas pá-
lyázók folyamodványai folyó évi február 15-ig alul-
írotthoz beküldendők. Kosariszkó (utolsó posta: 
Nyitra-Brezóva). Stefanik Pál, lelkész. ( 5 6 - 1 - 1 ) 

Polgári fiúiskolámhoz csakis okleveles tanférfiut 
keresek. Dijazás : teljes ellátás, valamint havi negy-
ven forint. Fölszerelt folyamodványok beterjeszten-
dők Landesmann, intézettulajdonoshoz Szabad-

1 kára. ( 5 7 - I I I - 1 ) 
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-Kevesek egy rém. kath. kántorsegédet, 20 fr t 
havi fizetés — mosás, világítás és ágyneműn kívül 
— teljes ellátás mellett. Tehetséges oki. egyének 
a rövid időn üresedésbe jövő állások egyikére szá-
míthatnak. Az állás azonnal betöltendő. Kérvények 
Vigh Ferencz kántortanítóhoz Békésre küldendők. 

(60—II—1) 
A beszterczebányai ág. hitv. ev. anyaegyházhoz 

tartozó Gönczö l fa lu leányegyház rendes kántor-
tanítót keres. Tannyelv: tót-magyar. Jövedelem: 
szabad lakáson és kerten kívül C00 frt. Okleveles 
pályázók fölszerelt kérvényeiket f. évi február l-ig 
alulírotthoz küldjék be, a ki kivánatra bővebb föl-
világosítással is szolgál. B^szterczebánya, 1899 jan. 
1'2-én. Mikler Sámuel, lelkész-dekánus. (61—11—1) 

A k a r c z a g i ev. ref. egyház elemi népiskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüre-edett Vl-ik fiosztály 
rendes tanítói állására p ilyázat hirdettetik. Fön 
tar ja az egyháztanács azon jogát, hogy a megvá-
lasztottat esetleg bármely osztályban is alkalmaz-
hatja. Javadalma: -500 frt évi készpénz törzsfizetés 
ós 50 fr t lakbér. Évnegyedenként előre fizetve az 
egyházi pénztárból. Pályázhatnak ev. ref. vallású 
okleveles tanítók. A megválasztott köteles a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület A) tanterve szerint a reá 
bizott osztályt tanítani. Egy évi sikeres működés 
után állandósíttatik. A megválasztott állomását 
f. évi február l én elfoglalni tartozik. A kellőleg 
fölszerelt kérvények 1899 január hó 28-ikáig bezá-
rólag nyújtandók be alulírotthoz. Karczag, 1899 
január 14. Hajnal Elek, ev. ref. lelkész, s isk. biz. 
elnök. (59-1—1) 

A márokpapi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Igen jó új lakás 
3 hold kerttel. 2. 66 frt 40 fillér készpénz az egy-
házmegyétől. 3. 21 hold jó minőségű föld. 4. pár-
bér 18 köböl gabona. 5. államsegély 153 frt. 6. Stóla 
15 frt. 7. tandíj 25 frt . 8. fapénz 12 frt. Az adót 
a tanító fizeti. A pályázati folyamodványok f. évi 
január 25-ig a márokpapi róm. kath. plébánia-
hivatalhoz (u. p. Bereg-Surány) intézendők. 

(40 — 1—1) 
A m u r a c s á n y i (Zalam.) róm. kath. elemi nép-

iskolánál egy 300 f r t évi fizetés, 80 frt lakbér, 12 f r t 
fa- és 5 frt feertilletménynyel, valamint 7 hold föld 
haszonélvezetével javadalmazott tanítói állás töl-
tendő be. A tannyelv magyar, de előnyös még a 
horvát nyelv némi ismerete. Okleveles pályázók kér-
vényeiket február 10-ig alulírotthoz küldjék. Az 
állás márczius 1-én foglalandó el. Kengyelics János, 
plébános, iskolaszéki elnök. (i4—II—1) 

S o m o g y - K a r á d róm. kath. népiskolához tanító 
kerestetik. Fizetése: bútorozott szoba fűtéssel a 
község pénztárából 300, államsegély 100, összesen 
400 fr t polgári évre, havi részletekben előre. Köte-
lessége : egy osztálynál; és a vasárnapi i-kolások-
nak oktatása, kántorságban segédkezés. Az állomás 
azonnal, legkésőbb február elején elfoglalandó. Meg-
keresések főtiszt. Neumayer Karoly űrhöz czírn-
zendők. (71— I - l.)u. 

A Néptanítók Lapja 1898. évi 52. szániában hir 
detett pályázat az e c séd i róm. kath. népiskola 
II—111-ik osztálya tanítói állomására 1899. évi 
január 29-ig meghosszabbíttatik azon megjfgyzéssel, 
hogy az évi fizetés 400 frt, egy bútorozott szoba 
és egy öl tűzifa. A kántorságban való jártasság el-
engedhetlen föltétel. Dolánszky Alajos, iskolaszéki 
elnök. (70-1—1) 

A táp ió-sze le i (Pestmegye) róm. kath. népiskola 
egyik tanítói állomására február 2-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetés : 300 frt az államsegélyből, 100 fr t 
a hitközségtől és 50 fr t lakbér, havi utólagos részle-
tekben. A kántorságban segédkezni köteles. Somogyi 
Károly, plébános. t (68—I—Íj 

Moson-hász i - i róm. kath. elemi népiskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 
350 frt, külön szoba, fűtés, takarítás. Mellékjövedelem 
nincs kizárva. Az oklevéllel fölszerelt kérvények 
február 2-áig bezárólag az iskolaszékhez czítnezve, 
alulírotthoz küldendők. A pályázatban tanítónők is 
résztvehetnek. Moson-Halászi, 1 í99 január 14-én. 
Németh Vincze, plébános. (73—II—1) 

A l s ó - L e h o t a (Zólyomm.) evang. tanítói állomásra 
január végéig pályázat hirdettetik. Fizetés : 400 f r t 
és szép lakás. Orgonálásban való jártasság meg-
kívántatik. Levelek Kovács Dániel lelkészhez Felső-
Leliota, p. Zólyom-Brézó küldendők. (35 II—1) 

A Mária D o r o t h e a - e g y e s ü l e t föntartott „Taní-
tónők Otthoná"-ban az igazgatónői állás folyó évi 
májm hó elsejével megüresedik. Fölhívjuk az állást 
elnyerni óhaj tókat , hogy folyamoiványaikat folyó 
évi márczius hó l-ig az egyesület alelnöke, Herich 
Károlyné úrnőnél, Mária Valéria-utcza 5. sz. alat t 
nyújtsák be Előnyben részesülnek az egyesület 
tanítónő tagjai . A Mária Dorothea-egyesület elnök-
sége. _ (65—III-1) 

A dúsai ág. hitv. evang. magyar tannyelvű iskola 
tanítói állomására, melynek javadalma lakáson és 
kerten kívül 142 frt államsegélyly el kiegészített 
400 frt. Pályázatok január végéig Glauf Pál lelkész-
hez Bima>zombatba küldendők. (67—I—1) 

Az a l s ó - v e s z t e n i c z i (Nyitramegye) róm. kath. 
néptanítói állomásra 1899 február 2l-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 300 frt, szántóföld 10 frt, 8 öl 
puhafa, iskolafűtéssel együtt. Lakása 1 kis szoba 
és kamra. Az okleveles pályázók jelentkezzenek az 
alulírottnál. Kuniczky József eseperes-plébános úrná l 
Felső-Veszteniczen (u. p. Dvornik). (66—1—1) 

A J Á N L K O Z Á S O K . 
Egy jóhangú tanító ajánlkozik egyedül kántori 

állásra. Értekezhetni: Veibl József főtanítónál 
B a k o n y - S á r k á n y (Fehérmegye). (62—1-1] 

Ötödik éve ág. hitv. ev. tanító, ki három képezdét 
végzett, magyar vagy német tanítónak, esetleg segéd-
kántornak ajánlkozik. Szíves megkeresések „Osztály-
tanító" B o r j á d (p. N.-Boly, Baranyamegye) kéret-
nek. (72—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

j S l o i r a s s c r •Jíknos 
hang ss er gyáros, 

csász. és Jciv. udvari és a hadsereg szállítója. 

„TÁROGATÓ" egyedül szabadalm. feltalálója. 
Budapest, Lánczhíd-utcza 5. 

Mindennemű hangszerek legjobb és lerijutányosabb 
(2224—v—5) o3s> szállítója. 

Finom hegedű vonóval és tokkal 8 frt. Hegedű 
vonóval együtt 3 frttól feljebb. 

Képes árjegyzék ingyen MUdelik. 

Egy első és egy második elemi osztályú gyer-
mek mellé t a n í t ó t keresek. Fizetése, teljes ellátá-
son kívül, havonként 15 fr t . Pályázók levél ú t ján 
jelentkezzenek alantirottnál. 
Berezel, Szabolcsin. Ilonáin József, 

(2256- 1—1) mérnök. 
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Az amerikai cottage-orgonák 
köiiiggr tzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
B É C S , IX., Harmoniegasse 8., 

ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma-

. gának zeng dicséretet. 
. 5 1 - 2 6 - 1 

Ár <>0 írttól feljebb. 
4 frtos részletekben is. 
Képes á r j egyzék ingyen és b é r m e n t v e . 5 évi jótál lás. 

* : -V 

Keresek egy, zongorában és hegedűben jártas néme-
tül is jól beszélő okleveles tsf t i i í tó t , első és máso-
dik elemi osztályokba járó fiaim mellé. Javadalom : 
teljes ellátás és 240 frt évi fizetés. Az állás azon-
nal elfoglalható. Ajánlatok alulírotthoz küldendők ; 
személyesen megjelenő előnyben részesül. Kis-Kun-
Dorozsma, 1899 január 4 én. 

(29-1 — 1) Jemey Zoltán, földbirtokos. 
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TOLDI LAJOS BUDAPEST 

T t m l i ö n i / V í ' l i 

elemi és polgári, tanító-, tanítónőké-
pezdék, valamint az összes tanintézetek 

számára a legújabb kiadásban. 

Továbbá: földrajzi Jegyzetek Röhn J. 
tanártól, i r í lytani jegyzetek Király 
Pál tanártól és történelmi j e g y z e t e k 
Lovcsány i Gyula tanártól a polgári 

iskolai tanítóképző számára kaphatói; 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedésében 

B U D A P E S T (Buda), I I . k e r ü l e t . 
1512 F ö - u t e z s i 2-iSí s z á m . XV—15 

Rész le tes könyvjegyzék ingyen! 
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II. kerület, Fő-utcza 2-ik szám. ' O 

P é l d á d ú t m u t a t ó 
a népiskolai ügykezelés elsajátítására bérmentes 
küldéssel 50 krért Szecsány i Anta lná l kapható 
S z o m o r f a l u i i . Nyitram. 6̂9 — l —1 j 

Egy 10, egy 6 vált. ú j o r g o n a és minden nagy-
ságú ú j l ' l i s l ia r i i io i i i i i i i i , jutányos áron részlet-
fizetésre is eladók. 13—ni—1 
Szombathely Peppert Nándor és fia, 
(Vasmegye.) müorgona-készitök. 

5'/j éves kis fiú mellé, ki a magyar nyelven kívül 
már meglehetősen beszéli a német nyelvet, kerestetik 
egy már több évi gyakorlattal bíró 

n e v e l ő n ő , 
ki folyékonyan beszéli a német és franczia nyelve-
ket s a ki a kis fiút ezen nyelvekre társalgás útján 
tanítani s e mellett az első elemi osztály tantár-
gyaira oktatni képes volna. Bizonyítványokkal fel-
szerelt pályázatok a fizetési igény megjelölésével 
alulírotthoz intézendők. Az állás azonnal elfoglalható. 
Felsö-Káldon Toldi-Szabó László. 
(Vasmegyében.) (37-1—1) 

II< I I I I I I I I I I I II 1 l l l l l l l l 
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Előfizetési felhívás 
a 

NÉPTANÍTÓK LAPJÁ-ra. 
— 

Előfizetési ár: 

E g é s z é v r e ... 5 f r t — k r . 
F é l é v r e 3 f r t 5 0 k r . 
N e g y e d é v r e ... 1 f r t 2 5 l t r . 

Előfizetést pedig naptári év-
n e g y e d szerint kikerekített e g y 
évnegyednél kevesebb időre nem 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
zek ezen igazgatósághoz külden-
dők be. 

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

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 189®. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphat ja p 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 előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közles után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasabu sora 50 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEB., PODMAMCZKY-UTCZA »7. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

I £ é ss i r a t o l t a t n e m adu.2i.li v i s s z a , . 

Egyesületeink tömörülése. 

A kiállítási év tanügyi eseményei óta 
megdöbbenve látják a magyar népok-
tatásügy barátai a tanítók társadalmi 
életének sokszorosan mutatkozó bom-
lását. 

Azok az eszmék, a melyeket az 
egyetemes tanügyi kongreszszus mintegy 
záporként öntött ki a nagy közönség elé, 
nem a termékenyítő erő szerepében 
jelentkenek; nagy részök papiron maradt 
és a többinek megvalósítását is kizá-
rólag az államhatalomtól várjuk. Özönlik 
még most is a szóáradat, de magva 
szemmelláthat ólag csekélyebb, mint a 
mult évtizedekben volt. Még a legnagyobb 
terv, melyet az egyetemes kongresszus-
sal kapcsolatos egyetemes tanítógyülés 
szentesített: az országos bizottság 
alfkítása is. harmadfél év alatt bizony 
csak czammogó léptekkel halad előre, 
mert hiszen a mai országos bizottság 
lényegileg ugyanaz, mint a régi primitiv 
végrehajtó bizottság; éltető lelke., a rend-
szeres agitáló iroda, teljesen hiányzik 
és erkölcsi súlya bizonynyal kevesebb, 
mint azé az első végrehajtó bizottságé, 
mely a nyu r díj-törvényt megteremteni 
segített. És még ez hagyján! Korunk 
népoktatásügyi társadalmi életét a szét-
húzás jellemzi. Apró szeparatisztikus 
czélú tanító-egyesületek keletkeznek 

mindenfelé és magában a fővárosban, 
hol másfélezer értelmes és vezető sze-
repre alkalmas tanító van, bomlás nyomai 
láthatók mindenütt és nincs vezető egye-
sület többé. 

E szomorú jelenségek hatása alatt 
emelte föl szavát a tanítók egyik buzgó 
fiatal vezére: Nagy László, orvosszerül 
ajánlva a tanító-egyesületek tömörülését. 
A nagy tevékenységű délmagyarorszag* 
tanító egyesület lebegett szeme előtt, 
melynek több tagja van, mint 300-nál 
több tanító-egyesületeink közül egy-egy 
tuczatnak. Legyen — indítványozza — 
az országos bizottság mellett ország-
részenkint egy-egy nagy tanító-egye-
sület és működésük hatásosabb, ered-
ményesebb lesz. 

Kétségkívül tetszetős az eszme s óhaj-
tandó különösen az oly apró egyesüle-
teknek tömörülése, a melyek jelenleg 
csekély számuk és anyagi erejük követ-
keztében jóformán csak tengődnek. 

De lehetséges-e ily munka és ha igen, 
segít-e gyökeresen a tanítók baján? 

A hazai tanító-egyesületek túlságos 
nagy számát (100 tanítóra ju t egy egye-
sület) nem tisztán az egyének hiúsága 
idézte elő. A régi törvényes intézkedés-
hez, hogy minden megye állami és köz-
ségi tanítói külön egyesületet tartoznak 
alkotni, kozzájárult a felekezetek rokon 
intézkedése és azután az egyes iskola-

Lapunk t-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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csoportokban működők természetes szö-
vetsége. Ily alapokon legalább 200 tanító-
egyesületnek kellett félig-meddig hiva-
talosan megalakulnia. 

A szakjellegű egyesületeknek, minők 
a kisdedóvók, torna-tanítók, ének-tanítók, 
polgári iskolaiak stb. egyesületei, termé-
szetesen ezentúl is meg kell maradniok. 
Ezek nem a bomlás jelenségei, hanem 
az izmosodó fa új hajtásai. A felekezeti 
iskolákban működő tanítók csoportosu-
lása ellen sem lehet kifogást tenni, leg-
fölebb csak azt, hogy maguk között ne 
oszoljanak meg túlságosan egyházmegyék 
szerint. Valósággal tömöríteni csak a 
területek szerint csoportosuló egyesüle-
teket lehetne, vagyis inkább lehetett 
volna régebben, midőn egyes vidéki 
városok még nem emelkedtek oly köz-
pontokká. Ma már bajos elképzelni is, 
hogy a délmagyarországi tanító-egye-
sülethez hasonló tömörülés létesülhetne 
p. a Felvidéken vagy Dunántúl, a hol 
Pozsony és Kassa, Győr és Pécs és 
számos más központok állanak egy-
mással szemben. 

Az egyesületek számának jelentékeny 
redukeziójára tehát kevés a kilátás, 
különösen kevés akkor, ha direkt szólít-
juk föl az egyes egyesületeket. A refor-
máczió alakulásának 300-as évfordulója 
alkalmából a porosz király fölhívása az 
egymással oly annyira rokon kálvinis-
tákhoz és lutheránusokhoz az egyesülésre, 
meg is történt, de úgy, hogy a két fele-
kezetből lett egyszerre öt. Bizony, sokszor 
észlelnénk a mi tanító-egyesületeink 
tömörítésénél is hasonló eredményeket. 

Ne feledjük el azonban, hogy maga 
a tömörülés még nem is döntő eszköz. 
Pangásnak indult nagy egyesületek és 
társulatok nem tartoznak a ritkaságok 
közé és a szakosztályok számának vég-
telen szaporítása betegségnél rosszabb 
orvosság. Igaz, hogy ma a néptanítók 
emelkedő jóléte és a könnyebb közle-
kedés sok akadályt elhárít: de egye-
sületeket nem külső eszközök tartanak 

fönn, hanem egyesek buzgósága és az 
eszményi áramlat, a külső eszközök és 
első sorban az anyagi erő elkerülhetetle-
nek, de csak okos kezelés mellett ténye-
zők. Külön lap, külön könyvtár, nagy 
adminisztratív kiadások még középszerű 
erővel rendelkező egyesületet is tönkre-
tesznek. 

Nem mondom, hogy Nagy László 
javaslata nem helyes. Jó az ily dolgokat 
minél többször hangoztatni, mert minden 
agitáczió után javul a helyzet egy-két 
helyen. De tagadom, hogy az orvosszer 
gyökeres lenne, különösen ha vele egy-
idejűleg más fontosabb eszközöket nem 
karolnak föl. 

A szétbomlás szomorú következmé-
nyeit első sorban a ^ közszellem föléb-
redése gátolja meg. És miért mines ma 
kielégítő és megnyugtató közszellem a 
tanítók között? Nincs, mert az a pár 
ezer, ki a közönyösök óriási táborából 
dolgozni és küzdeni tud, a sok szepa-
ratisztikus törekvés hatása alatt ide és 
tova megszokta, hogy első sorban arra 
nézzen, a mi a tanítót tanítótól elvá-
lasztja és nem arra, a mi egyesíti. Oly 
annyira sülyedtünk e tekintetben egy 
emberöltő óta, hogy ma már szégyen-
pír nélkül kutatgatják minden szereplő 
tanítónál: minő vallású, minő rangfoko-
zatú és minő politikai hite van ? Annyira 
jutottunk, hogy már a tanítók tisztán 
humanisztikus czélú országos egyesületeit 
is versenyzőkép utánozzák a felekezetek 
és nemzetiségek képviselői. 

Közéletünk e posványából a tanító-
ságot nem mentik meg többé az egye-
temes gyűlések sem. A legutolsó eset 
szomorú bizonyság reá, hogy az a 
szellem, mely csak a válaszfalakat keresi, 
i t t is megalkotta a versenyt. De ezek-
nek a nagy gyűléseknek foszlányokban 
megmaradt erkölcsi hatását emelni fogja 
a ma még — szerencsére! — óriási 
többségében idealisztikus irányú tanügyi 
irodalom, emelni fogják az Eötvös-alap-
hoz és tanítók házához hasonló erkölcsi 
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eszközök és mindenekfölött, ha meglesz, 
végre az országos bizottság nagy agi-
tacziónális irodája, mely zaklatni és lel-
kesíteni fog mindenkit és mindennap, 
mely hangosan hirdeti Kárpátoktól 
Adriáig, hogy 30.000 tanítónak egye-
sített ereje óriási hatalom és az utókor 
megbélyegzi ezt a mai nemzedéket, mely 
ily hatalmat használni nem tudott, sőt 
fölhasználását akarni is törpe vala. 

Ez az erős központ lesz egyesületünk 
tömörülésének hátgerincze. Voltak idők, 
midőn alulról is lehetett kezdeni. Ma, 
midőn benne vagyunk a szétbomlás 
posványában, archimedesi szilárd pontot 
kell teremtenünk és onnan kezdeni meg 
visszahódítani azt, a mit egyedül a 
hazai közoktatásügy fölvirágoztatását 
óhajtó és a válaszfalakat nem tekintő 
ideálisták 30 évvel ezelőtt oly roha-
mosan hódítottak meg: egységes, egy-
másban bizó munkálkodást és a közvé-
lemény általános elismerését. Ekkor kez-
dődik meg majd a tanító-egyesületek 
valódi és természetes tömörülése. 

(Budapest.) György Aladár. 

—«ex̂ kB© 

A tanítói földek adójáról. 
Ámbár én úgy Nagy József, mint 

Sipos Antal és Göőz József dr. kartár-
sak érveléseit magam részéről is helyes-
nek tar tom; mégis bátorkodom e helyen 
a fölvetett tárgy megoldásához egy 
indítványnyal előállni, u. i.: 

Ha az országban alkalmazásban levő 
mintegy 27.000 tanító közül ezek 
7*-dének volt eddig fizetésük egy része 
földjövedelem; ne legyen ezután ezek-
nek sem. Kérjék annak a tanítói föld-
nek a megváltatását, vagy ha ezek nem 
akarnák, úgy adassanak el akár egy 
tagló,akár 1 holdas parczellákban; hiszem, 
hogy találkozik rá vevő minden köz-
ségben. 

Hogy lehetőleg megérthetőbb legyek, 
követem Nagy József példáját. 

Nekem van fizetésemben 1I* úrbéri 
telek kizsarolt földem 12.160/1600 hold, 
melynek kat. tiszta jövedelme 43 fr t 
60 kr, ez számít a nyugdíjba is. Eme 
föld után fizetek 11 f r t 71 kr föld-
adót, 3 f r t 60 kr ált. jöv. pótadót, 
3 frt 48 kr ill. egyenért., 1 frt 40 kr 
útadót, (ha földem nem lenne, ezzel 
nem tartoznám) és 1 fr t 16 krt csősz-
bért. 

Ha 'a földemet bérbe adom, a leg-
jobb esetben kapok 120 frtot, akkor is 
engem terhel a 21 f r t 35 kr adója; 
de én feles mívelés alatt használom s 
jövedelmez körülbelül 200 frtot. Ha 
ezt a földet örökáron eladnák egy tagban, 
vagy még inkább 12 apró 1 — 1 hol-
das parczellákban, kapnának legalább 
4500 — 5000 frtot vételár czímen, mely-
nek, ha csak 5°/o kamatait kapnám 
havi vagy évi részletekben az ala-
pot kezelő községtől, vagy egyházi alap-
ból, biztosan kapnék 200 frtot tisztán, 
a mit sem szárazság, sem sok eső, sem 
jég, sem fagy, sem árvíz stb.-eféle el 
nem vesz. 

Ez a kétszáz forint számítana a nyug-
díjba is s az adózást is egyenlővé tenné. 

Mennyivel egyszerűbb ez, mint föld-
del, haszonbérlővel, felessel, az egész 
község kártevő magánlegeitetőivel s 
ludaival hadilábon állni! 

Úgy tudom, Baranyamegyében több 
község magához váltotta a földet 
150 — 200 frtért, csak azért, hogy a 
tanítói fizetést s ezzel nyugdíját emelje; 
a megváltáshoz a hatóság beleegyezé-
sét adta csak azért, hogy a község 
esetleg állami segélyért ne folyamod-
jék a fizetésnek 400 frtig való kiegé-
szíthetésére. Van olyan tanító is, ki e 
földet a községtől haszonbérbe birja a 
megváltási áron, de adó nélkül; mert 
a földadót a törvény értelmében a 
telekkönyvi tulajdonos tartozik fizetni, 
csakis velünk kat. felekezeti tanítók-
kal képez a törvény kivételt. 

4* 
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É n nem hiszem, hogy lenne o lyan 
fö lö t tes ha tóság, mely n e m ha l l ga tná 
m e g taní tói t , h a azok egyszerre ké r ik 
s kellően indokol ják ezt. Hiszem, hogy 
belá t ják , hogy az eladásból befo lyó 
összeg épp oly örökös, m i n t a föld, 
mely a kizsaroláson felül m é g aká r -
h á n y elemi csapásnak v a n kitéve, s 
így bizonytalanabb, m i n t a k a m a t . 

A föld j ó k a r b a n t a r t á s á r a egyes 
helyeken behoz ták azt, hogy minden 
ha rmad ik évben ugarnak m a r a d j o n az 
egész, más helyeken, hogy 1 h min -
den évben ugar , de azér t az egész adót 
megkíván ják a taní tótól . 

N e m hiszem, hogy lennének a tan í tó i 
földek közt olyanok, melyek a k á r bé rbe 
adva, akár feles mívelés me l l e t t hasz-
nálva, többet hoznának, m i n t ér tékes í tés 
esetén az 5 % - o s kamat . 

Gondolja á t kiki, k inek földje v a n 
s a legközelebbi gyűlés alkalmával vitas-
sák meg az ügyet az érdekellek. E rősen 
hiszem, hogy nekem fognak igazat adni. 
H a azonban mégis el térés lenne, gon-
dol ják meg az illetők, hogy a kamat 
biztos s számít a nyugdíjba az utolsó fil-
lérig. A földadótól ekként legegyszerűb-
ben szabadulnak, s végre mégis csak 
előnyösebb a k a m a t o k a t havi vagy V* 
évi részle tekben fölvenni, m i n t e föld 
termésére évtől évig várni. 

Segíts m a g a d o n s az I s t en is meg-
segít, ezt t a r t j a a közmondás. 

A ki jobb megoldási m ó d o t ismer, 
hozza nyi lvánosságra! 

(Pest-Nádudvar.) Drach Ferencz. 

a£ « | o 

Helyesírás a népiskolában. 
(Befejező közlemény.) 

Az eddig közöltekből a következő követ-
kezések vonhatók le: 

1. Hogy föltűnően csekély iróra akadtunk, 
kik a helyesírást elsőrendű fokozatban, az 
akadémiának teljesen megfelelőleg hűen, meg-
győződésszerűen és erős következetességgel 
kezelik. Ilyenek az itt fekvő és idézett nyomtat-

ványokból kiböngészve: Sebestyén Gyula, Komá-
romy Lajos és dr. Wlassics Gyula czikkei. 
(Olyan lapokból szemelvén ki azokat, a melyek 
nem változtatnak az írók tollán.) 

2. Igen kevesen tartoznak azon második 
fokozatba is, a kik csak egy-két alakban nem 
követik az akadémiát, különben egészen a 
szerint irnak és erősen következetesek. Ilyenek 
a mondottak közül: a Király Pál, a Sretvizer 
és az Almásy-féle nyelvtanok; ilyen a Vasár-
napi Újság. Lakits Vendel is hü embere e 
második csoportnak. 

3. Többen vannak már azon harmadrendűek, 
melyeknek van ugyan határozott álláspontjuk, 
de önkénytes érzékkel irnak. Ilyenek a Nép-
tanítók Lapja, Kisdednevelés, a Pesti Hirlap, 
a Pesti Napló és a Budapesti Hirlap. 

4. Vannak azután olyanok, melyek nem 
árulnak el határozott megállapodást, hanem 
minden egyes czikk irója nagyobbára a saját 
nyelvérzékét mutathatja be bennök. Ilyen a 
Budapesti Szemle, a Nemzeti Nőnevelés és a 
Népnevelők Lapja. 

Miként látjuk, munkánk olyan kellemetes 
keverékét állította elő a jó- és nem jónak, a 
helyes- és nem helyesnek, mely a vádak 
minden élességét eltompítja, az elkedvetlene-
désnek semmi nyomát sem hagyja. 

Ezekből a szörnyen kedélyes és naiv álla-
potokból származik az a másként alig érthető 
közöny, a mely az irodalmi nyelv ellen elkö-
vetett minden visszaélést szó nélkül eltűr, 
elfogad, sőt — mert helyeselni igen könnyű 
dolog — hát még helyesli is. 

De a magyar tanítóságnak ki kell szakítania 
magát a nagytürelmü közönségből s ha eddig 
nem emelt fegyvert ellene, tegye most, a midőn 
czélunk érdekében megtenni nem csak aktuális 
dolog, de egyúttal szent kötelessége is. 

A külkörülmények ilyetén megvilágítása 
után térjünk vissza az iskola beléletéhez s 
föladatunkra való tekintettel vegyük szemügyre 
az iskola anyagát, az egyes osztályok gyermek-
seregét. 

Megjegyezni való dolog, hogy a tanítványok 
— úgy, miként egyéb tekintetben — a helyes-
írási fogékonyság dolgában is három fő-
csoportra oszthatók. Nevezetesen: 1. Vannak 
olyanok, kiknek igen jó nyelvérzékük van, a 
kik igen csekély vezetéssel, a tiszta beszéd 
után jól irják ki a munkakörükbe vágó beszéd-
csoportok egyes szavait. 

Különösen megfigyeltem egy fiúcskát, ki a 
H. osztálytól kezdve föl a többin minden 
Írásbeli munkáját, levelezéseit, hamaros jegyze-
teit — igen-igen ritka és apró kivétellel — 
helyesirási hiba nélkül és igen jó, természetes 
gondolatjárással, világos kifejezéssel kisérv& 
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yégezgette, bár a nyelvtani könyvtől, a nyelv-
tani leczkéktöl mindig irtózott; a szabályok-
ból alig tudott itt-ott valamit. Innét az, bogy 
legrosszabb osztályzata a magyar nyelvtanból 
volt, a mi eléggé hibás előttünk, kik a nyelv-
tanítás czélját s nem a nyelvtannak megtanu-
lását tekintjük föladatul. Nevezetes még az 
is, hogy míg korábban e fiúcska egy-egy szó-
nak miként Írásában mindig hü volt, később 
emígy is, amúgy is irta; erőt vett rajta a 
„nembánomság" azon többször hallott vélemény 
révén, hogy: így sem hiba, úgy sem hiba! 

Tudok egy leánykát, kinek négy elemi 
•osztály oly elég erős alapul szolgált, hogy 
azontúl teljesen könnyedén kezelte a kiejtés 
szerinti helyesírást. Jó, tiszta nyelvérzéke volt. 
A nyelvtani órákat — kivételesen — szerette. 

2. Vannak olyanok, kiknek semmi, vagy a 
mi egyre megy, igen hibás érzékük van a 
helyesirás szempontjából. Következetes figye-
lemmel kisértem egy íiut, ki tiszta beszédű, 
helyesírást eléggé értő környezetben növe-
kedett; ki jó, sőt jeles tanerők kezein ment 
át ; kit jobbról-balról támogattak ez ismeretes 
gyöngéje ellen; s a különben eléggé eszes, 
•eléggé tehetséges növendék a helyesirás mezején 
£> tanév végzése után is bizonytalanul halad. 
A nyelvtant buzgóságból szorgalommal tanulta, 
de nem szerette. 

3. Vannak — és ezek teszik a tömeget — 
kiknek sem föltűnően jó, sem rossz érzékük 
nincs, de a kik a jó előadás, a tiszta fölfogás, 
a helyes megértés, a következetes szoktatás 
•és sok-sok gyakorlás mellett eléggé biztos 
alapra helyezkedhetnek a helyesirás kezelésé-
nek dolgában. Szemmel tartottam egy olyan 
•eszes, értelmes s az első osztálytól kezdve mindig 
igen szorgalmas, igyekvő fiúcskát, ki nyelv-
érzékét tekintve, a harmadik, vagyis a közép-
fajtájú csoporthoz tartozik. A könnyen tanuló 
•és nagyon szorgalmas fiu a nyelvtannak minden 
szabályát bármely pillanatban kész volt el-
reczitálni. Az elválasztás-, a ragozás- és képzés 
törvényeit stb. stb. csak úgy öntötte ki 
magából. S ez a szorgalmas és szép tehetségű 
fiu a négy elemi osztály után is lépten-nyomon 
tapasztalható hadilábon állott a helyesirás 
legegyszerűbb sajátosságával is. A nyelvtant 
különösen a 8. osztályban gyűlölte meg, hol 
legtöbbet magolt a ícroból; a mikor is imába 
foglalta a nyelvtani órák eltörléseért szóló 
fohászát. 

Ezeknél a szép tehetségű és kitűnő szor-
galmú, de csak közepes nyelvérzékkel bíró 
tanulóknál nem állanak másként a kevésbbé 
tehetséges és kisebb szorgalmúak sem. Tudásuk 
ez irányban egyenlően csekély, biztosságuk 

egyenlően hiányzik. Találgatva és nem tudva 
irnak jól — rosszul. 

A czélbavett munkálkodásnál ezeket a har-
madik csoportbeli tanulókat kell irányadóul 
venni, a kik legnagyobb tömegét teszik az 
osztálynak s a kiknek haladása legjobban, 
legigazabban tüntetheti föl a tanító eljárásá-
nak helyességét, vagy mulasztásait, jó, avagy 
hibás gyümölcseit. 

Ha keresztülviszi a magyar tanítóság, hogy 
szigorú megállapodás történik a magyar nyelv-
irásra nézve főként az iskolák és tankönyvek, 
de a sajtó részéről is, akkor az iskolának 
legfőbb föladata leend a következetesség és a 
gyakorlottság elősegítése. 

Ezeken kívül pedig már az első osztályban 
igen nagy gonddal kell lenni a szavaknak 
helyes kiejtésére, az igen-igen tiszta olvasásra, 
a jó szótagolásra. Különösen elejét kell venni 
az annyira szokásos szeles olvasásnak, a mely 
mindig hátrányára van a kiejtés tisztaságának 
s egyúttal göröncsösebbé teszi az irás-tudáshoz 
vezető utat. Naponkint Íratni, a hibákat 
észrevétetni s az elhibázott szavakat újra 
leíratni: hathatós eszközök. 

Több alkalmat talál a gyakorlatra a II. 
osztály tanítója, ki egy-egy naponkint adott 
kis föladatnak megiratásával, a hibáknak 
észrevétetésével, azoknak a gyermekekkel való 
kijavíttatásával, újraíratásával igen sokat tehet 
az I. osztályban szerzett tudásnak megszilár-
dításában. 

A III. osztályban már a szófejtés elve is 
segítségül jöhet a nyelvirás megkönnyítéséhez. 
It t már okoskodni, levezetni, néhány szabályt 
alkottatni is szükséges. A naponkinti Írás-
gyakorlat, a hibák megkerestetése, a hibás 
szók újból leirása, többszöri alkalmazása nagyot 
simítanak a haladbatás útján. 

A IV. osztályban a gyakori emlékezetből 
való Íratás és a többi mondott kellékek, az 
éber és soha nem lankadó tanítói tevékenység 
igen szép eredménynyel fognak megörvendez-
tetni. A hasonló eljárásoknak folytatása az 
V. és VI. osztályban is, még inkább meg-
érlelik a tudást. 

Az Írásbeli föladatokra nézve szükséges egy 
bizonyos fokozatnak fölállítása; névszerint: 
1. a másolás, melyet az osztályok magassága 
szerint kevesebbre lehet szállítani; 2. az 
előmondás után váló iratás; 3. az emlékezet-
ből való leirás és 4. a fogalmazás. 

Ha e négy rendbeli Írásgyakorlatot kitartó 
erélylyel, tettrekész buzgósággal és a már 
elsorolt mód szerint viszi keresztül az iskola, 
úgy okvetlen siker kél nyomában. 

Csekélységnek látszó dolog és mégis a 
helyesirás szolgálatában áll az itt-ott látott 
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keltezés föltüntetése is, pl. Bp. 1898 okt. 1. —, 
melyet az osztálytanító naponkint kiír a 
táblára s a gyermekeket is hozzászoktatja, 
hogy aznapi irkalapjuk élére ők is vezessék 
azt rá. Jó a pontosságot és helyességet ez 
irányban is megszokni. 

Jó szokásként láttam, hogy egyik-másik 
tanító minden számtani föladatot „megfejtés", 
„kiszámítás" és „felelet" czímek alatt dolgoztat 
ki. Ha naponkint előfordul a „megfejtés" 
keretében az „ezt két szorzássá? és egy 
összeadássá? számítom ki"- féle alkalmazás, 
úgy ezek az alakok annyira bevésődnek tuda-
tába, hogy később ösztönszerűleg is hibátlanul 
irja azokat. 

Egyáltalában a számtani föladatok ilynemű 
gyakorlatával alkalmat nyújt a tanító a gyer-
meknek, hogy egyazon formák a gyakori 
ismétlődések alapján biztosan, tudatosan válja-
nak sajátukká. \ olt alkalmam láthatni a szép 
eredményt a gyenge kezdethez képest. 

A nyelvtani dolgozatoknál igen nagy szere-
tettel és czélunkra nézve szép haszonnal 
dolgozgatják a gyermekek a szándékos hibák-
kal megrakott föladatoknak helyessé irását. 
Szépen jövedelmező kedves mulatság ez nekik. 
Különösen gazdag az ilyenekben a Péterfy-
Yajdafy példatára, de van néhány ügyes a 
Sretvizer-féle nyelvtanban is. 

Szükséges az is, hogy úgy, miként azt több 
iskolánál gyakorolják, a táblánál felelő tanulók 
mindig hozzák ki magukkal a füzetet, melyet 
a tanító megtekintve, a hibákat megjelöli s 
a táblai felelet bevégzése után egyenesen 
kikérdezi az illetőt az egész osztálynak halla-
tára és tanulságára: mi a hiba e szóban ? 
hogyan kell irni? A kik nem írták jól, javítsák 
ki most mindannyian! Hogyan kell tehát 
helyesen irni e szót? stb. stb. Egy-egy eset-
ben a táblára is leírja a tanító, vagy leíratja. 
Nem vesz e kis kitérés 2—3 percznél többet 
igénybe s az a kis elvetett fáradság bőségesen 
terem. 

Minden írási alkalommal, akár szám-, akár 
nyelvtant, akár egyebet irnak, 3—4 gyermek 
okvetlenül, de néha 10 —12 is kikerülhet a 
táblához füzetestől. Ezeknek irását, illetve az 
utolsó föladatot a mondottak szerint átnézve, 
megjegyezve s az osztálylyal javíttatva, igen 
sokat tesz a helyesírási érzék fejlesztésére. 

Folytonos figyelmeztetés, tanítgatás, útmu-
tatás és roppant sok gyakorlat kell a közepes 
nyelvérzékkel bíró gyermeknek, míg az örvény-
ből járt útra kerülhet. 

Nem tarthatunk azokkal, a kik a túlterhelés 
hangoztatására a másik túlságba esve, az 
otthoni föladatokat egészen ki akarják vetni. 
A kidobás és leszállítás között igen nagy tér 
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— és hasonlóan nagy különbség van. Tudok 
olyan eseteket, a midőn egyik napról a másikra 
5, sőt 10 nehezebb fajtájú számtani példát 
kell kidolgoznia az iskola számára a 3. vagy 
4. osztályos gyermeknek. Láttam esetet, hol 
a karácsonyi szünidőre egyik tanító 30, egy 
másik 40 nehéz, közönséges törtekkel való példát 
adott tanítványainak. Láttam olyant, a hol 
délelőttről délutánra 8 —10 igen hosszadalmas 
szorzási példával gyötörte meg a tanító növen-
dékeit „a gyakorlottság elsajátítása végett" 
a mely példákat azonban az időnek arány-
talan volta miatt legtöbbnyire a szülők, avagy 
érettebb testvérek dolgoztak végig. 

Mindezek a meggondolatlanságnak, a köny-
nyelműségnek példái, a melyeknek a testületi 
értekezletek mindig és mindenütt elejét ve-
hetnék. 

Ezen megdöbbentő példák után azonban 
ne essünk ismét a másik túlzásba, hogy minden-
nemű háziföladattól visszarettenjünk. 

Lehet, sőt az eredmény érdekében okvet-
lenül meg kell tenni, hogy naponkint egy 
számtani és egy magyar nyelvi föladatot kapjon 
minden elemi osztályos gyermek otthoni Írás-
beli gyakorlatul. Azonban ne legyenek azok 
bonyolultak; tárgyaltassauak már az iskolá-
ban, hogy otthon idegen segítség nélkül is 
könnyen és örömmel megoldhassa. Mindig a 
tanultaknak megerősítésére való kis apró 
dolgozatok legyenek azok. Az I. osztályban 2—3,. 
a II-ban 3—4, a Ill-ban 4—5, a IY-ben 5—& 
sorosak. Az V. és VI. osztályokban is ez. 
arányban valamivel többek. Szigorúan meg-
követelve, 1. hogy igen csinosan és tisztán,. 
2. hogy lehetőleg hibátlanul legyenek írva. Ilyen 
előrelátó gondoskodás mellett mennyivel ke-
vesebb fáradságot okoz a javítgatás ! Isten óvjon 
azonban, hogy ezen naponkinti szám- és 
nyelvirási füzetek mindannyiának átnézésére 
gondoljunk! De okvetlenül át kell nézni — 
miként már föntebb mondatott, 3—4-et s a. 
megjegyzéseket azokra hangosan megtenni. 

Ha e módszer, legfőként a helyesírásra való 
tekintettel, mind a négy, illetve hat éven 
keresztülvitetik s a mellett minden adandó 
alkalmat ügyesen megragad és fölhasznál a 
tanító a megismert, a megtanult, a levezetett 
tudnivalóknak ismétlésére: úgy megtettük a 
legtöbbet, mit ez irányban az elemi iskola 
tehet: az eredmény kielégítő és szép lesz. 
Legszebb, legsikeresebb azáltal, hogy minden 
iskola egyenlő mértéibe simítva fogja kezelni 
a magyar irásmesterséget. 

Ezeken kívül álljanak azon füzetek, melye-
ket a vizsgálatok, — vagy az igazgatók, — 
vagy egyéb iskolalátogatók kedveért szokott 
az iskola nagyobb gonddal, hetenkinti szorga-
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lommal kiállítani. Jók ezek a tanító gondol-
kozásának, tapintatának, nevelői érzékének 
föltüntetése czéljából, de édes kevés a gyermek 
nyelvirási képességének megteremtéséhez ! Baj 
az, ha van olyan iskola, mely ezen föladatok 
készítésével már megoldottnak tartja az irás-
kezelést s az otthoni gyakorlatok gondozásá-
val nem sokat törődik. 

A tárgy fölötti gondolkozás tehát ama 
következtetésre vezet, hogy a magyar nyelv-
irás e fönnálló össze-visszaságú jelenében igen 
vérmes reményű kívánság az elemi népiskolát 
végzett tanulóktól — de bárkitől is — a 
helyesírási képesség „teljes" elsajátítását 
kívánni. 

De hogy a munka, a lelkiismeretes fára-
dozás, a buzgó igyekvés meghozhassa a vár-
ható gyümölcsöt, mindenekelőtt a magyar 
szavalt írásának egyöntetűségét kell a magyar 
tanítóságnak erélyesen szorgalmaznia. 

Összefoglalva a dolgozat lényegét, kimond-
ható, hogy: 

1. a létező magyar nyelvirási állapotokkal 
szemben nem csak az elemi, de még a közép-
iskolák növendékei sem sajátíthatják el a 
teljes helyesírást. A mint bizonyságok a gym-
názista, a reálista, a tanítóképző stb. növen-
dékek dolgozatai. 

2. Ha megszabadul a magyar nyelv e formai 
betegségektől, akkor a fönti módszer alkal-
mazásával nagyon szép eredményt mutathat 
föl az elemi iskola négy év alatt és a töké-
leteset megközelítheti hat tanév alatt. 

Az eljárás lényege — szintén pontokba 
foglalva — ekként hangzik: 

1. A magyar irás helyesre válását vigye 
keresztül az, kinek ez örökre dicső munkájává 
fog válni — a magyar tanítóság. 2. A legfőbb 
forum, a M. T. Akadémia kebelében meghatá-
rozott és elfogadott formák után való iráskeze-
lést a legszigorúbb következetességgel végezze 
minden iskola. 3. Egy-egy számtani és egy-
egy nyelvbeli föladat naponkint adassék otthoni 
irási gyakorlatul a növendékeknek; de egynél, 
illetve ezen kettőnél több soha; ne még a 
több egymásra következő ünnepek alkalmából 
sem. 4. E föladatok közül legalább 3—4 
mindennap át legyen nézve, megjegyezve, a 
hibákra az egész osztály figyelme fölhíva s 
a hibák kijavításáról pontosan gondoskodva. 
Nem engedhető el a már helyessé irt szavak 
bemutatása sem. 5. Minden tantárgynál meg 
kell ragadni a kínálkozó alkalmat a helyesírási 
ismeretek terjesztésére. 6. Végül, minthogy 
egyik legfőbb eszköz — minden ismeretnek 
nagymestere — a gyakori ismétlés: ne találja 
a tanító fölöslegesnek az egyszerű dolgokra 
való többszöri, minél gyakrabban történő vissza-

visszatérést, mert a sok gyakorlat és a foly-
tonos ismétlés termi meg a leggazdagabb 
gyümölcsöt, az iskolák nagy átlagának, — nem 
pedig néhány kiválóbbnak — szépfokú, dicsé-
retet érdemlő haladását. 

A helyesírásra vonatkozó reformnak keresz-
tülvitelét erélyesen és gyorsan akként vélem 
megteremthetni, ha a hazai tanítóság meg-
keresi br. Eötvös Lórántot, a M. T. Akadémia 
elnökét, hogy mint lánglelkű nagy Eötvösünk 
fia, hallgassa meg a magyar népnevelők ezen 
egyik legfontosabb kérését és tegye lehetővé, 
hogy az akadémiai orthographia egyszerűsített 
kiadásban, de még több, eddig benne nem 
lévő kétséges irású szónak beleszövésével, a 
fölösleges magyarázatoknak meg elhagyásával, 
4—6 oldalnyi teljedelemben — minden iskola 
számára könnyen hozzáférhetővé válhasson 
illetve minden elemi és középiskolai magyar-
nyelvtani könyv végére függelék gyanánt 
hozzáköthető lehessen. 

Wlassics Gyula dr. közoktatási minister úr 
az ő nagy lelkesedésével szintén megtenné, 
— illő fölkérésre — hogy egy hazafias föl-
hívás kíséretében minden lapkiadónak is meg-
küldené ez említett egyszerű minta-lapokat, 
hogy azt követve, a sajtó se ronthassa és 
gyöngíthesse a tanítók fáradozását. Hisz ez 
fontos közművelődési kérdés! 

Csakis ilyen nagyobbszabású reformok ós 
amolyan iskolai gyakorlatok segítségével me-
hetünk előbbre; teremthetünk egyenlőbb és 
helyesebb sikert. így verhet gyökeret a meg-
állapodottság, az ingadozást nem tűrő hatá-
rozottság, melynek megerősítésében a tanító 
következetessége és lelkiismeretes buzgalma 
kell még. 

(Budapest.) Dorogsághy Dénesné. 

-®D(̂ K3® 

A magyal' slöjd. 
Nem akarok ezzel a czímmel abszurdumot 

mondani; szánt-szándékkal használom. Az a 
czélom vele, hogy egyfelől a fogalmat a maga 
valódi értelmében, másfelől pedig magyar 
nemzeti vonatkozással fejezzem ki. Mert mi 
a slöjd magyar jelentése ? Szűkebb értelem-
ben kézimunka, tágasabb értelemben pedig 
minden mechanikai vagy kémiai munka, mely-
lyel nyers produktumokat gépek segítsége nélkül 
dolgoznak föl. Ha már most ezt az értelme-
zést azon módon átviszszük az iskola körébe: 
az a svéd slöjd; ha pedig ezt a munkát a 
magyar népélet viszonyaihoz alkalmazottan 
plántáljuk át az iskolába: akkor magyar 
slöjddel van dolgunk. 
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Nekünk pedig csakis ilyennel lehet dol-
gunk. Mert gondoljuk meg, mily egészen más 
a svéd népnek (maradjunk csak e mellett) 
életmódja, kenyérkeresete, milyen mások szo-
kásai és sajátságai, szóval: külső és belső 
foglalkozása, mint a mienk. Mily tévesztett 
dolog volna tehát, ha a mi iskolánkban a 
svéd slöjdöt akarnók meghonosítani, azaz, hogy 
didaktikai nyelven fejezzem ki magamat: ha 
a mi iskolánkban a svéd iskolák munka-
tanmenetét akarnók követni. Nekünk csak az 
eszmét, az intézmény élveit szabad elfogad-
nunk és átültetnünk, de ez elvek gyakorlati 
keresztülvitelében a magyar szellem követel-
ményeit szemünk elöl téveszteni lehetetlen. 

Ezért beszélek magyar slöjdről. 
Nézzük most általában véve, érdemes-e 

nekünk magyaroknak az iskolai kézügyesség 
fejlesztése czéljából a slöjddel komolyan fog-
lalkoznunk, avagy csak afféle hasznavehetet-
len, divatos köntösről van szó, a melyet egy 
müveit nemzet utánzásaképen azon eredeti 
formájában magunkra akarunk ölteni. 

Őszintén mondom, hogy én a kézügyesség 
fejlesztésének igen nagy jelentőséget tulajdo-
nítok, mert ezzel föltétlenül vele jár az ízlés, 
érzék, kombin áczió, Ítélet, találékonyság és 
érdeklődés fejlődése is. Mind oly dolgok, a 
miket nem lehet kicsinyelnünk. Ebből a szem-
pontból tehát a slöjd nálunk is meghonosí-
tandó. Más kérdés, a mire most még velem 
együit kevesen tudnának felelni, az: hogy a 
sok óra és tantárgy mellett iskolába való-e? 
Mivel azonban immár minden gyermek isko-
lába jár s mivel a jót, a hasznosat csakis az 
iskola útján lehet széltében elterjeszteni, 
annálfogva fogadjuk el, hogy a slöjdoktatás 
az iskolába is bevezethető. 

Ámde ' csak egy föltétel alatt. Akkor t. i., 
ha nem szándékunk az iskolai slöjdöt a hasz-
nossági tekintetek szolgálatába vonni, vagyis: 
ha nem mesteremberkedés czéljából alkalmaz-
zuk. Az iskolai slöjdnek föltétlenül a játék 
szolgálatában kell állnia s a slöjd-oktatás 
vagy inkább slöjd-foglalkozás terén csupán 
egy nézőpont legyen az uralkodó: a gyermek 
játszókedve s a mi ebből fakad: a gyermek 
szabad akarata, szabad választása. 

En úgy hiszem, sőt meggyőződésem, hogy 
ha ezt a nézőpontot szemünk elől nem téveszt-
jük, akkor a slöjd-oktatás, illetőleg foglalko-
zás a tanulókra újabb terhet róni nem fog s 
minden gyermek örömmel fogja egy zsebkés, 
egy ár, egy üvegdarab és egy kis drót segít-
ségével magaválasztotta kedvelt játéktárgyait 
előállítani. Az iskolában hát minden kényszer, 
minden komplikált szerszám kerülendő, ne-
hogy mesterségre való oktatás színezete legyen 

a dolognak. Ha majd aztán a slöjdista vala-
mely ipari pályát választ, ám akkor értéke-
sítse, hasznosítsa az iskolában szerzett kézi 
ügyességet, ízlést és kombinácziót a megfelelő 
irányban. 

Ilyen módon barátja tudnék lenni az iskolai 
slöjd-oktatásnak, mert bizom sikerében, ered-
ményében. De ha a hasznosság élvét fogjuk 
előtérbe tolni s ipariskolát játszunk az elmé-
leti iskolában: akkor sem a slöjdből, sem az 
elméleti oktatás sikeréből nem lesz semmi: 
mert a gyermeknek első a játék s a ki sokat 
markol, keveset szorít. 

Kétségkívül van egy bökkenő mégis. 
Ismerjük a gyermeket, hogy legjobban 

szereti a szabad és a szabadban való moz-
gással járó játékokat. S bizony csak „üveg-
házi virág" az, a melyik nem kívánkozik az 
udvarra, az utczára, a mezőre, hanem nap-
hosszat elmotoszkál ott a szoba földjén, tar-
kára festett németgyártású játékai között. S 
a bökkenő ott van, hogy a slöjd-foglalkozás-
sal bizony jó részben a helyben való ülés 
össze van kötve, akár az iskolában, akár 
odahaza faragcsáljon a gyermek. Ez a bökkenő 
azonban úgyszólván teljesen eltüntethető, ha 
a slöjd-oktatás vezetője (és nem tanítója!) 
föladata magaslatán áll. Mert mint egy másik 
czikkben bátor leszek elmondani, a slöjd-
foglalkozás a gyermekek kényszerítése nélkül 
akként osztható be, hogy az évszak, a terrenum, 
a munka anyaga és neme szerint az egy-
oldalúság kerültessék s hogy a gyermek fog-
lalkozását állandó frisseség hassa át. Hiszen 
a jó vezetőmesternek úgyszólván nincs is más 
föladata, mint az itt elmondottakra ügyelni; 
a többit majd elvégzik maguk a gyermekek. 

A slöjd-oktatás keresztülvitelének alaki 
módozatairól most még nem tudnék nyilatkozni, 
mert e részben tapasztalatom még nem lévén, 
kialakult Ítéletem sincsen. Az alaki módozatok 
alatt az oktatás gyakorlati keresztülvitelének 
részleteit értem, milyenek: az együtt foglal-
koztatottak száma, a foglalkozás neme szerint 
való összesítés vagy különválasztás, az iskolai 
órák meghatározása, azok ideje, a házi fog-
lalkoztatás mikéntje stb. Ezekre nézve, úgy 
gondolom, bajos is volna valamelyes normát 
eleve megállapítani, mert hiszen ezek az alaki 
módozatok sok mindentől: a gyermekek korától, 
az iskolanemtől, a tanulók számától, a vidék 
kenyérkereseti foglalkozásától, a népszokások-
tól és sok más egyébtől függnek. A szükséges 
szabályokat, vagyis inkább a megkívántató 
módozatokat minden vezetőmester majd a 
maga bölcs belátása szerint akkor fogja lassan-
kint megállapítani, mikor az oktatás kezdetét 
veszi. Mert hát ki van közöttünk, a ki e 
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részben már most, a slöjd gyakorlati alkal-
mazása előtt tájékozva volna. Ebbe is bele 
kell tanulnunk. 

Épp úgy nem lehet még mostan a slöjd 
tanmenetéről sem képet adni. Az egyszerűről 
az összetettre, a könnyebbről a nehezebbre 
való menetel elve — természetesen — itt is 
megvalósítandó; de hogy mi legyen az a 
könnyebb vagy egyszerűbb, én még most álta-
lában véve nem tudom. De azt már most is 
tudom, hogy a jó mester nem fog, teszem 
azt, első foglalkozásképen „kúpot" faragtatni, 
hanem ha mégis ezt látja czélszerűnek, akkor 
„csürköt" vagy „rigét" csináltat azzal a fiú-
val ; azt majd kedvvel kifaragja kúpalakúra. 
Különben is — úgy hiszem — az igazi tan-
menetet majd maguk a gyermekek fogják 
megállapítani; mert hiszen ki ne tudná, hogy 
a kisebb gyermek egyszerűbb játékokat kiván, 
a nagyobb már komplikáltabb játéktárgy után 
eseng. Amaz majd fűzfasípot csinál, emez 
pedig kis szekeret fog fabrikálni. 

Hátra van még a slöjd-munkálatok műd-
szeréről szólni valamit. Nem a tanító közlé-
sének. útbaigazításának, vezetésének módszerét 
értem, hanem a gyermek cselekvési módszerét. 
Erre nézve már mindenki könnyen tájékoz-
hatja magát, a ki gyermekkorában öntudat-
lanul maga is slöjdista volt. Ez a módszer 
abban áll: hogy kell a kést tartani, ha kemé-
nyebb, vastagabb, hosszabb fadarabot fara-
gunk, ha kisebb, ha nagyobb mélyedést 
vágunk stb. Mert mindennek más-más kés-
tartás és kézállás felel meg, ha könnyebben 
és tökéletesebben czélt akarunk érni. Aztán: 
hogy kell hasítani, lyukat égetni, fúrni, fát 
hajlítani, kisimítani, mindezt a legegyszerűbb 
eszközökkel. Es sok más ilyen tudnivaló, a 
mit velem együtt sokan gyermekkorunkban 
önmagunktól tanultunk meg: teszi a slöjd-
foglalkozás módszerét. 

Ennyit a slöjdről általánosságban. A magyar 
slöjd anyagáról következő czikkemben fogok 
egyet-mást elmondani. 

(Szombathely.) Seemann Gábor. 

Tanítók Háza. 
.Tanítók Háza" ! Ki gondolt erre három 

évtized előtt is ? Ki merte volna hinni, hogy 
a tanítóság lesz az első testület, mely örökké 
fö:inálló, az utókor által hálára és bámulatra 
méltó intézmény fölállításán fáradozhat oly 
rövid átalakulás után? 

Kevesen hitték s mésr kevesebben remélték! 

Ma hinnünk kell ezt, lelkünk igaz gyönyö-
rűségére s elévülhetetlen, örökké tündöklő 
betűkkel felírva látni: „Tanítók Háza"! Az 
eszme magasztos; megteremtői: a tanítók 
büszkeségei, vezérei és tántoríthatatlan hivei. 
Adjunk hálát Istenünknek, hogy buzgó apos-
tolokat adott nekünk tanítóknak s ne feled-
jük el, hogy szeretetünk, ragaszkodásunk s 
hálánk zálogául jutalmazzuk meg vezéreinket: 
nemes szívvel, erős akarattal, bizalommal, 
erkölcsi és anyagi támogatással. 

Nem szólhatok a tanítóság zöméről, csak egy 
kis világról, melyben élek és hatni tudok; de 
remélem s föltétlenül hiszem, mint szegény, 
de nemes lélekkel megáldott embert meghall-
gatnak tanítótársaim, mint a ki jó s neme-
sen érző szivükhöz és szegénységükhöz egy-
szerre szól. 

Van-e Magyarországon egyetlen tanító, ki 
ne óhajtaná a „Tanítók Házá"-t?! Létez-
hetik-e olyan tanító, ki erkölcsi és anyagi 
támogatását meg tudná tagadni a „Tanítók 
Házá"-val szemben? Bárki mondja is, én 
tiltakozom ellene és nem hiszem el. Nem. 
Mert ismerem annyira a tanítók lelki világát, 
hogy legyen bár nős vagy nőtlen, férjezett 
vagy hajadon, szüle vagy gyermektelen : hozzá-
járul örömmel a „Tanítók Háza" létesítéséhez. 

Egy tanító apát érhet-e nagyobb öröm s 
tehet-e valami boldogabbá, mint az : ha 
tehetséges és tanulni vágyó gyermekének 
biztos otthona van; haladhat, tanulhat, tudo-
mányos emberré lehet s nem kell fájdalmas 
szemlélője lenni annak, hogy tehetséges 
gyermeke —• mert pénz hiánya miatt nem 
tanulhatott tovább — valamely irodában 
napdijaskodva tengődjék s élje le életét. 

Egy nőtlen tanító vagy tanítónő adhatja-e 
nemesebb czélra fillérjeit, mint kartársai gyer-
mekeinek neveltetésére, műveltetésére ? Vagy 
tudja-e azt előre, hogy nőtlen vagy hajadon 
marad s mint önzőt, ez tartsa vissza a nemes 
czél megvalósításához való hozzájárulástól ? 

Nőtlenek, hajadonok, gyermektelenek gon-
dolkozzatok, ki tehet s ki hozhat több és 
nagyobb áldozatot a tanítók szent oltárára: 
mi vagy azok, kiknek gyermekük vagy gyer-
mekeik vannak ?! 

Magam is nőtlen vagyok s lehet, hogy így 
is maradok; nagyon szegény vagyok, de lel-
kesít, hevít az a tudat, hogy lesz „Tanítók 
Háza" ! S ha nem is az én, de kartársaim 
gyermekei, talán éppen azokéi, kikkel egy 
műhelyben dolgozom e kedves s elettünk szent 
haza javára, fölvirágoztatására -— részesülnek 
megtakarított filléreimből. Lehet-e ennél szebb 
és nemesebb czél ? Semmi! A szülők tegyék 
meg kötelességüket gyermekeikért; a gyer-
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mektelenek, nőtlenek és hajadonok pedig a 
jövő reménység fejében, avagy ezzel róják le 
bármi okból elmaradt honfiúi és honleányi 
kötelességüket. 

Mint mindenhez, úgy ide is pénz, még 
pedig sok pénz kell. 

Nem osztozom azok véleményében, a kik 
gyűjtéssel, könyöradományból óhajtják föl-
építeni. De örömmel elfogadom azok indít-
ványát, a kik 50 koronás részvények kibo-
csátása útján óhajtják létesíteni. Hozzájárulok 
és teljesen indokoltnak találom Burián Albert 
tanítótársam azon véleményét, hogy tanító-
gyűléseken tárgyaltassanak le a módozatok, 
ne hogy a félútról szégyenkezve kelljen visz-
szatérntink, mivel ez, évtizedekkel vetné 
vissza az annyira üdvös s ma már nélkülöz-
hetetlen „Tanítók Háza" létesítését. 

Járásköri, megyei tanítótestületi elnökök, 
lelkes tanítók, most mutassátok meg, hogy 
tudtok tenni. 

A részvények kibocsátása czélhoz fog ve-
zetni ; de csak úgy, ha szem előtt tartjuk 
nagy szegénységünket s havi legmagasabb 
2 korona részletben állapítjuk meg a törlesz-
tést, hozzátéve, hogy e munkahalmazzal 
nem a központot terhelnők, hanem minden 
megyében lenne egy, a megyei tanítótestület 
által választott pénztáros, ki az egyesektől 
beszedve, minden hó 15-ig fölküldené a köz-
pontba. 

Minden nemes törekvés megindít, lelkesít, 
de egy sem érintette oly közvetetten közelről 
szivem húrjait és egy sem tudott úgy föl-
melegíteni, mint a „ Tanítók Házá"-nak léte-
sítése ! E helyen, mert hisz tanítók előtt 
teszek vallomást, pirulás és szégyenkezés 
nélkül mondhatom el: hogy örömkönnyek 
ragyognak szememben, mikor oly nagy lel-
kesedést látok és hallok mindenfelé a tanítók 
körében közös kincsünk, szent ereklyénk, a 
„Tanítók Háza" létesítéséről! 

Yajha minden testület tagjainak szivében 
úgy lángolna, szeretet-hajlékunk fölépítésének 
óhaja, mint e kis testületében, — mert minde-
nik vesz egy-egy részvényt — úgy beteljesülne 
Péterfy apánknak forró óhaja, legnagyobb 
kívánsága. 

Rajta tehát! Mutassuk meg, kedves kartár-
saim, utódainknak, hogy nem folyt le életünk 
haszontalan semmittevés közepett, mert alapot 
teremtettünk, fölépítettük, ti pedig, utódok, 
tartsátok még és építsétek tovább a „Tanítók 
Házá"-t! 

(Tornya.) Veres Károly. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: gróf Eszterházy 
Ferencz cs. és kir. kamarásnak, a ki Billeg 
és Grebits pusztákon 2200 frt költséggel 
iskolát építtetett; Otter Géza facseti lakosnak, 
a kinek ügybuzgalma folytán a facseti áll. el. 
isk. 44 szegény tanulója mintegy 152 frt 
értékű ruhával lett ellátva. 

Kinevezte: Szőllősy Irén, Takács Kamilla 
oki. óvónőket a viski közs. óvodához óvó-
nőkké ; Klein Ede oki. tanítót a partosi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ottlakán Tivadar 
oki. tanítót a topleczi közs. e!. isk.-hoz taní-
tóvá; Polócz Mariska oki. tanítónőt a kis- és 
nagyszulányi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Perl Mihály oki. felső keresk. isk. tanárt az 
újvidéki áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
III. fokozatába segédtanítóvá. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Barcsay István nyugd. sárkeresztúri ev. ref. 
tanító özvegye, szül. Mezei Juliannának évi 
235 frt 50 kr t ; ne'h. PollágJi József leibitzi 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Lumtzer Paulá-
nak 237 frt 50 kr t ; néh. Baltovús Mihály 
lasztoczi g. kath. tanító özvegye, szül. Liga 
Máriának évi 170 fr tot ; néh. Bacsis Gábor 
osztrovi volt g. kel. felekezeti tanító özvegye, 
szül. Muntván Viktoriának évi 183 fr tot ; néh. 
Iszlay István nagyági áll. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Hubanek Katalinnak és kiskorú 
árvájának együtt évi 291 frt 66 kr t ; néh. 
Török Elek szent-tamási nyugdíjazva volt r. 
kath. tanító özvegye, szül. Búzás Borbálának 
évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Kulcsár József 
tolnaszántói munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 300 frtot; Szentesi Áron deési munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
710 frtot. 

A Vinczellér-iskola Szegzárdon. Nagy 
megelégedést okozott Szegzárdon a földnií-
velésügyi minister leirata, mely szerint az 
állam hajlandó Szegzárdon vinczellér-iskolát 
fölállítani, ha a város 50 kat. hold területet 
átenged az iskola czéljaira mérsékelt áron. 
A város képviselőtestülete, tekintve azt, 
hogy a megindult szőllők újratelepítéséhez 
szakmunkásokra égető szüksége van, a kért 
50 holdnyi területet a legközelebbi ülésen 
meg fogja ajánlani. 
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W8m i: szünóra :i m R 
A bűnhődés. 

Az istenben boldogult Samu bácsi nagy-
mértékben hódolt Juvenal ama mondásának: 
„Mens sana in corpore sano." Nem mulasz-
tott el egyetlen alkalmat sem, hogy a képző-
intézeti ifjúságot a test folytonos edzésére 
szorítsa és szoktassa. 

Szegény! önönmagán tapasztalta, hogy a 
test edzésével párosult szigorú életrend a 
hanyatló erőket újrakelti s a roskadozó 
szervezetet további működésre készteti, mint 
mikor a masina kerekeit megolajozzák. 

Hideg is volt a hálószobánk télen, akár-
csak a farkasverem. Annyira hideg volt, hogy 
reggelre kelve, a vizes kancsónk tetején akár 
korcsolyázhattunk volna. 

A következmények meg is mutatták, hogy 
— mint mindenben — úgy ebben is töké-
letes igaza volt Samu bácsinak. 

Megbetegedés csak ritkán fordult elő, s 
többnyire azok is csak az úgynevezett leczke-
betegségek voltak, melyeket az „öreg" csal-
hatatlan kúrája mindig meggyógyított. 

Ez volt az „öreg" rántottleves kúrája. Ha 
valamelyik szimuláns betegen ugyanis a betű-
iszony tüneteit észlelte, azt rögtön elkülöní-
tette, mint valami pestises beteget. Azt senki 
meg nem látogathatta s azonkívül három-
négy nap folyton rántottlevesen tartotta, 
melytől az amice olyan éhes lett, hogy egy 
szilvás gombóczért bemagolt volna tiz oldalt 
is a neveléstanból. 

A tanuló ifjúságnak azonban jellemző 
vonása, hogy a fönnálló akár rend, akár ren-
detlenség ellen, de mindig demonstrál. 

így volt ez az „öreg" edzési rendszerével is. 
A nebulóknak nem fért sehogyse a fejőkbe, 

hogy az ,öreg" miért takarékoskodik a fával. 
A háziiparban szerzett ügyességüket föl-

használták arra, hogy a folyosón elhelyezett 
fásládához kulcsot ráspolyoztak. 

Megkezdődött azután a falopás. Ki volt 
mondva határozatilag, hogy sorba fog menni, 
mint a falusi biróság. A ki ellene szegül, az 
társainak a megvetését vonja magára. Ez 
pedig nagyobb büntetés a diákra, mint akár 
a kicsapás. 

Eleinte ment is szép simán a dolog. Hanem 
mikor Peti pajtásra került a sor, akkor meg-
feneklett a dolog. Szégyenletesen rajtavesztett. 

Már becsukta a ládát, mikor az „öreg" 
ropogós lépteit meghallotta. Csak három lépés-
nyire volt a hálóterem ajtaja. Ölében a fa-
rakással, hamarjában beugrott azon. Szeren-
csétlenségére az utolsó válságos pillanatban 
bukkant elő a szögletnél Samu bácsi. Bajusza 
alatt elfojtott mosolygás játszadozott. 

Peti pajtás, abban a hitben, hogy sikerült 
látatlanul megugrania az „öreg" elől, hamar-
jában az ágyára dobálta a fát, és pokróczá-
val szépen befödte. 

Samu bácsi, mint valami generális a svad-
ronja előtt, lépkedett végig az ágyak között, 
jól szemügyre véve az ágy fejénél kiállított 
czipőket. Egyik szemével azonban mindig 
Peti pajtás ágya felé sandított. 

0 kelme pedig nagy zavarban volt. Mert 
az „öreg" a helyett, hogy a czipő-vizit meg-
történte után kiment volna, makacsul járkált 
föl s alá és türelmesen várta, míg Peti paj-
tás a czipőjét kefélgette. 

— Ejnye, édes öcsém! hagyjon békét már 
czipőjének, hisz olyan fényes az, mint a kar-
bunkulus. 

Peti pajtás nagy zavarában elkezdett gom-
bolózkodni. Húzta mindenképpen az időt. 
Fölülről lefelé kigombolta a kabátját, majd 
alulról ismét vissza. 

De Samu bácsi nem tágított. Az a hamis-
kás mosoly mindig ott játszadozott bozontos 
bajusza alatt. 

— Tyűh! édes öcsém, milyen katona lett 
volna magából ? Hogyan kapkodná a ruháit 
egy-kettő-háromra magára, a mikor éjjel 
rajta ütne az ellenség, ha már a levetkőzés 
is olysm lassan megy. A gyorsaság, édes öcsém, 
ott a fődolog. 

Peti pajtás kétségbeesett elszántsággal kap-
kodta le ruháit, s fölhasználva egy pillana-
tot, mikor az „öreg" másfelé fordult, beleveté 
magát ágyába, a fahasábok tetejére, s pok-
róczával betakaródzott. 

Az „öreg" széket húzott az ágy közelébe, 
s elkezdett kedvencz témájáról, az 1849-iki 
erdélyi téli hadjáratról beszélni. 

Ilyenkor áhítattal hallgattuk itt-ott jóizü 
humorral fűszerezett előadását. Ifjúi tűzzel, 
arczán a lelkesedés pírjával beszélte el az 
öreg Bem apó és a honvédek hőstetteit, s 
élénk színezéssel festette le azokat a szén 
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vedéseket, melyeket a téli táborozás alatt 
kiállottak. 

Szemében könycseppek csillogtak, ki tudja, 
vájjon nem-e a szive gyengesége miatt, avagy 
mint ő mondotta: a hó vakító fehérsége és 
a szuronyok villogása rontották meg szemeit. 

Peti pajtás pedig elfojtott nyögésekkel 
hallgatta mindezt, s valójában átérezte mind-
azon gyötrelmeket, mélyeket Samu bácsi elő-
adása szerint a nagyszebeni oláhok kegyet-
lenkedése testvéreinknek okozott. 

Samu bácsi távozása után az elalélt Peti 
pajtást vizes lepedőbe kellett pólyázni. Tes-
tén — mint a falopás corpus delictije — 
karvastagságú kék foltok díszelegtek. 

De meg is fogadta, hogy inkább kint 
alszik a csikorgó hó tetején ezután, áemhogy 
az általa csent fa legyen a derékalja. 

(Nagy-TapolesányJ Szalay Pál. 

j ö e 

Mikor kezdődik a 20-ik század? 
Minthogy komoly lapokban is komoly érte-

kezések olvashatók a jövő év hova tartozá-
sáról, időszerűnek látszik e körülményt arra 
fölhasználni, hogy iskolákban a tizes rendszer 
természetéből magyarázzuk meg, vájjon a 
19-ik vagy a 20-ik századhoz tartozik-e a 
jövő 1900-ik év? 

A tizes rendszer elve, hogy bármily egy-
ségből nem tűr 9-nél nagyobb sokaságot, 
azért a tizet (X) mint sokaságot egy nagyobb 
egységbe (10) foglalja, hogy az egységek be-
fejezése, teljessége egyúttal újabb egységek 
alapja legyen. 

így X (tíz) fillért beváltunk 1 nikkelre, 
mely alapja ugyan a nikkel sokaságnak, de 
azért semmivel sem több a fillérek teljes 
sokaságánál, a X-nél. 

10 után következnek: 11, 12. . 19, IX 
(tizentíz), ez utóbbi X-et beváltva lesz 2 tizes, 
vagyis 20. A 20 tehát a 10-en felüli egyesek 
befejezése, teljessége. 

A sajátság tehát, mely sokakat megtéveszt, 
abban áll, hogy a sokaság teljességének más 
neve van, mint a sokaság egyedeinek. 

Térjünk immár az évszámra. 
1899 után következik (rendszeresen) 189X 

(ezernyolczszázkilenczventíz), melyben a X a 
90-eu felüli egyesek telje; azt beváltva, lesz 
18X0 (18 száz X tizes), a X tizes ismét a 
18 százon felüli tízesek telje, de neve 1 szá-
zas, mely tehát nem egyéb a 18 százon felüli 
egyesek és tízesek teljénél. 

Ezekből világos, hogy 1899 után a 18-ik 
századon túli évek és évtizedek befejezése, a 

teljes 19-ik század következik. 1900 tehát a 
19-ik század végéve, de semmi köze a 20-ik 
századhoz. A ki 1900 fillért gyűjtött, az meg-
szerezte a 19-ik koronát, de a 20-ik koronát 
csak akkor kezdi meg, mikor a 19 k. túl 
legalább 1 fillért szerzett. 

A jövő év utolsó pillanatával befejezzük 
a (polgári) 19-ik századot; a 20-ik századba 
pedig akkor lépünk, mikor 1900 deczember 
31-ét befejező éjfélen a nagy mutató túllép 
a Xll-őn. 

Dr. Ében. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Bandár Miklós. Ibrány. Egyesületi alap-

szabályok egyik föltétéle, hogy a belügyi kor-
mánynál jóváhagyást nyerjenek. On — mi-
ként írja — az egyházmegye jóváhagyásával 
10 év óta fáradozik községükben egy ú. n. 
„Művelődési Kör" szervezésén és föntartásán, 
melynek immár könyvtára és mintegy 400 
forint tőkéje is van s most e szép vagyon 
és a nemes czél megsemmisül, küzdelmei 
mind füstbe mennek, ha tanácsunkkal segít-
ségükre nem megyünk. A ministerium ugyanis 
már 2 ízben különféle megjegyzésekkel uta-
sította el alapszabályaik megerősítését s leg-
utóbb azt kívánja, hogy . . . „az 1875. évi 
május 2-án 1508. ein. sz. a. kelt belügymin. 
körrendélet melléklete IX. szakaszának szósze-
rinti szövege is véteésék föl az alapszabályba'1. 
Mivel művelődési körüknek létkérdése függ 
ezen útbaigazításunktól, egyrészt ily fontos 
okból, másrészt, hogy mások is okulhassanak 
belőle, íme szószerint közöljük a kívánt pon-
tot, melynek követése nélkül egyesületi alap-
szabályt helyben nem hagy a belügyministe-
rium. A kérdéses pont ez: 

„Minden egyleti alapszabályban fölveendő, 
hogy abban az esetben, ha az alapszabályokban 
meghatározott czélt és eljárást, illetőleg hatás-
körét meg nem tar t ja , — a kir. kormány által, 
a mennyiben további működésének folytatása 
által az állam vagy az egyleti tagok vagyoni 
érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüg-
gesztetik s a fölfüggesztés után elrendelendő 
szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg 
föl is oszlattatik. vagy esetleg az alapszabályok 
legpontosabb megtartására, különbeni föloszlatás 
terhe alatt köteleztetik." 

E pont tartalmát, lehetőleg szószerint, 
vegyék föl tehát önök is megerősítendő alap-
szabályuk utolsó pontjául, záradékul. 

Remete. A tanítók hadmentességi díjat az 
1880. évi XXVII. t.-cz. 3. §-a szerint nem 
kötelesek fizetni. Folyamodjék a visszatérítés 
végett a pénzügyigazgatósághoz. A másik 
ügyben pedig az iskolaszéktől várhat első 
sorban védelmet. 
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Baksy G. Ön szerint: „Ha valaki 40—50 
éves tanító is, ma még nem teljes nyugdíj-
képes, mivel az évek bárkinek is csak 1870-től 
számíttatnak." Ez nagy tévedés. Csak az 
országos tanítói nyugdíjalapból teljesítendő 
nyugdíjkifizetésekre nézve számítják az 1870-ik 
évtől eltöltött szolgálati időt. Nyugdíjtörvényeink 
azonban épségben tartották némely tanítónak 
azt a jogát, mely szerint ők 1870. év előtt 
való szolgálataik után — az állami vagy 
országos tanítói nyugdíjalapon kívül — 
„ . . . . a régebben fönnállott kormányren-
deletek, gyakorlat vagy valamely egyházi, köz-
ségi szabályzat, avagy magánszerződés értel-
mében más alappal vagy községgél, avagy 
testülettel szemben végellátásuk tekintetében 
igényt formálhassanak . . . ." 

L . . . . r Gyula. Ha az államtól kapta, 
hivatalból intézték el. 

„35." Eljárása nem volt helyes. A bevallás 
készítésének módját a közokt. min. Utasítása 
szabja meg. Felelősségben az aláírók mind osz-
tozkodnak. Közösen igyekezzenek az ügyet a 
szabályoknak megfelelően rendbe hozni. Az 
iskolaföntartó is első sorban van érdekelve. 
Ily bonyolódott viszonyok között ön — 
nézetünk szerint — leghelyesebben cselekednék, 
ha iskolaszéki elnöke tudtával a főszolgabírót 
informálná. 

R. S. 1. Kérje. 2. Ez még vitás. Hallomá-
sunk szerint talán a kedvezőbb magyarázatot 
fogják alkalmazni. 

Fábián Lajos. Nézetünk szerint nem köve-
telheti, mert a gazdasági ismétlő a régi ismét-
lőből alakult át, ön pedig a régi ismétlő-
iskolai díjat is akarja meg a gazdaságiért is 
az 50 frtot. 

Fuchs Rezső. Ön azt állítja, hogy a tanító-
nak 4/s telekföldje van, melyet a község hasz-
nál és az adót érte a tanító fizeti; erről 
azonban sem az uradalmi intéző, sem a plé-
bános nem tud, a jegyző a ki tudna róla, 
meghalt. Ily zavaros ügyben — ha értesülé-
sében megbizhatik — közérdek szempontjából 
is el kell járni. Kezdje az adóügyön s kérjen 
fölvilágosítást, hogy mennyi föld után róttak 
rá adót s mutassa ki a községi elöljáróság: 
melyik az a föld, mely után ön adózik? Nem 
kap-e ön a községtől ezért pénzbeli kárpótlást ? 
Ezek a kiinduló pontok. Az iskolaszék támo-
gatására számítania kell, mert hiszen a kér-
déses föld a tanítói jövedelem egyik forrása 
volna. 

B. U. V. Igen, fordul elő. Ha izr. hitközség 
szolgálatában áll az illető, akkor ez a ked-
vezmény nem biztosítható. Kivételnek termé-
szetesen lehet helye a hitközség jóindulata 
folytán. 

Kornya S. Kir. tanfelügyelőjükhöz forduljon. 
A levelében mondottak után ítélve, kevés 
reményt táplálhat. 

J. K. Az utalványozó végzés szolgál alapul, 
aztán azt kell megállapítani, hogy ön leköszö-
néseig csak addig járó részét vette-e föl az 
államsegélynek ? Lehet, hogy az ön szolgálati 
idejének kezdete és az államsegély fölhasznál-
hatási kezdő időpontja nem vág egybe s 
e miatt kellene visszatéríteni 23 frt 55 krt. 
Tárgyilagosság, higgadtság és óvatossággal 
járjon el. 

„m" A kir. tanfelügyelőség jogosan kivánja 
öntől tanítói meghívó levelének bemutatását. 
Sürgesse ezt az egyház elnökénél s meg kell 
kapnia, ha csakugyan szervezett álláson ren-
des (megválasztott) tanítói minőségben mű-
ködik. Saját érdeke parancsolja, hogy sürgősen 
intézkedjék. 

Yatter F. Igen, a polg. fiúiskolái magán-
vizsgálatnál van helye a szabadkézi és mér-
tani rajzból való fölmentásnek; de csak a 
gyakorlati részből, testi hiba miatt. A fölmen-
tést a kir. tanfelügyelő adja. Testi hibát 
orvosi bizonyítványnyal kell igazolni. 

W. U. 1. A kir. tanfelügyelő megengedheti 
a kérdéses javító- és magái.vizsgálatot. 2. Köte-
les adni fizetést, ha a tanító addig másutt 
nem kaphatna állást. 

Horváth P. N. Görbő. 1. Számtalanszor 
megírtuk már, láthatná, hogy az ön esetében 
engedély nélkül nem nősülhet. 2. A folya-
modvány fölszerelésére községi jegyzőjük is 
útbaigazítást adhat. 

Kerékgyártó F. 1. A közokt. ministerium-
hoz a kir. tanfelügyelő útján. Csak oklevele 
megszerzésétől remelhetné, de ha késlekedik 
vele, az ön kára lesz. Néma gyermeknek 
anyja sem érti szavát. 2. Az elemi isk. bizo-
nyítványt az iskolaszéki elnök is aláírja. 
A díj szedésére talán felekezeti hatósági 
intézkedés van, melyet mi nem ismerünk. 
3. Ha 410 frt jövedelmet biztosítottak, akkor 
azt követelheti is. Jó lesz azonban megnézni: 
miben áll ez a „biztosítás" ? 

J. Etelka. Nincsen arra §, hogy hány 
havi szabadságidőt kérhet képesítő vizsgálat 
letételére. Ha megkapja, az ön szerencséje. 
Mivel saját növendékeinek vizsgálata előtt 
való hetekről levén szó, helyettesítése nagyon 
zavarólag hatna növendékei előmenetelére. 
Éppen ezért méltányossági szempontból csak 
a lehető legrövidebb időre, pl. 1—^ hétre 
szorítsa a szabadságidejét. Véglegesítése hiva-
tali buzgalmától is függ; ennélfogva nem 
tartanok helyesnek, ha — saját érdeke miatt — 
az iskolai ügy is szenvedne. Rövid időre a 
kollegák díjtalanul is helyettesítik. 
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Hankó J. Csobád. Levelét úgy értelmezzük, 
hogy ön csak 1892 óta tagja az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek. Ebben az esetben nyugdíj-
igénye is csak 1892 óta számítható. 

Kiss László, unitárius pap. Kell-e úgy a 
felekezeti tanítónak, mint as illető egyháznak 
addig fizetni a nyugdíjintézetbe, míg a tanító 
nem nyugdíjképes vagyis, a nyugdíjintézetnek 
nem tagja? E kérdésben a m. kir. pénzügy-
ministernek 1892. évi 29.554. számú körren-
deletéhez csatolt függelék világosan intézkedik, 
midőn kimondja, hogy 

. . . „mindenki, a ki nyilvános óvodát, vagy 
népoktatási nyilvános tanintézetet, tanító- vagy 
tanítónőképezde mellett gyakorló-iskolát, ember-
baráti intézet mellett tanfolyamánál fogva a nép-
oktatási intézetek körébe tartozó iskolát, alsófokú 
kereskedelmi vagy ipariskolát közvetetlenöl vagy 
államsegélylyel tart fönn — legyen az akár polgári, 
akár egyházi község, akár más testület vagy magán-
egyén — az általa fön tartott tanintézetben alkal-
mazott mindegyik, úgy segéd, mint ideiglenes vagy 
rendes tanítóért, évenkint külön-külön 12 frtot tar-
tozik fizetni, még akkor is, ha az állomás esetleg 
betöltve nincsen, sőt az esetben is, ha az illető tanító 
nem tagja az országos tanítói nyugdíjintézetnek.1' 

Ez irányadó a fölmerült esetben. 
J. K. 1. Folyamodvány a közokt. minis-

teriumhoz a kir. tanfelügyelő útján. Mellé-
keljen hiv. bizonyítványt vagy határozatot 
arról, hogy ötödéves korpótlékát részére egy-
házmegyéje folyósította. 2. A más helyre 
távozás alkalmával kiadott hiv. bizonyít-
ványban igazolni kell azt, hogy az illető 
helyen melyik naptól meddig, mily minő-
ségben és megszakítás nélkül s mily ered-
ménynyel működött? A szolgálat folytonos-
sága napok szerint való pontossággal igazo-
landó. 

B. Tótkomlós. A „hiványra utólag ráve-
zetett jegyzet" szerint az ön fizetését 600 
írtról 800 frtra „személyhez kötötten" emel-
ték föl. A nyugdíjigénybe csak az álláshoz 
(tehát nem kizárólag egy személyhez) kötött 
díjazást számíthatják be. Ily körülmények 
között czélszerü volna nyugdíjigénye helyes-
bítéseért folyamodni annak hangsúlyozásával, 
hogy a 7-ik és 8-ik 100 frt csak az ön 
személyéhez kötöi íjazás. 

S. L. Kis-Csany. A községekről szóló 
(1886. évi XXII.) t.-cz. értelmében (138. §.) 
a néptanítók hivatalaik után járó fizetéseik-
től, illetőleg nyugdíjaiktól községi adót nem 
tartoznak fizetni. Az ön fölsorolta kivetések 
és szolgálólányok egy részét olyannak tart-
juk, melyeket jogosan meg nem okolhatnak. 
Yízszabályozás ügyében irt czikkünket s a 
községi törvényt ajánljuk figyelmébe, ezeknek 
alapján megítélheti: mennyiben jártak el 
jogosan. 

Kovács J. 1. Azt hiszszük 1877-től fogják 
számítani. 2. A közlött adatokból azt látjuk, 
hogy tanítói nyugdíjigénye 300 frt lehet, 
mert 300 frtnál kevesebb nyugdíjigényt nem 
állapítanak meg 40 évi szolgálat után. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Világ folyása a külföldön. Az orosz 

czár által indítványozott leszerelési kongresszus 
május havában Brüsszelben fog megtartatni. 
Ebhen az ügyben Muraviev orosz külügy-
minister újabb körjegyzéket intézett a hatal-
makhoz. A körjegyzék bevezetése így szól: 
„Bár az augusztusi körjegyzék szétküldése 
óta a politikai szemhatár kissé beborult és 
bár néhány hatalom újabban is erősen készü-
lődött, az általános helyzet remélhetőleg 
mégis javulni fog. Az orosz kormány czél-
szerűnek tartja, hogy az egyes kabinetek közt 
nézetváltás legyen a tárgyalások előkészítése 
czéljából". A körjegyzék a következő tíz 
pontot ajánlja: 1. Egyezzenek meg az államok, 
hogy a szárazföldi és tengeri haderőt, valamint 
a hadi költségvetést meghatározott időpontig 
nem gyarapítják és azon fáradoznak, hogy 
azt jövőben leszállítsák. 2. Megtiltandó a 
behozatala az új fegyvereknek és robbanó 
anyagoknak; a melyek hatalmasabbak a 
jelenlegieknél. 3. Korlátozandó a borzasztó 
hatású és jelenleg használtatni szokott robbanó 
anyagoknak a háborúban való alkalmazása; 
a robbanó anyagoknak a léghajókból való 
kidobása pedig megtiltandó. 4. Víz alatt járó 
torpedócsónakok és más ilyen gépek tengeri 
csatában nem alkalmazhatók. 5. A kormányok 
Ígérjék meg, hogy sarkantyús hadihajókat 
nem építenek. 6. Az 1864-iki genfi megegye-
zés a tengeri hadjáratokra is alkalmazandó; 
semlegesíttessenek a hajók, a melyek a ten-
geri csatáknál hajótörötteket menteni akar-
ják; módosítása az 1874-iki brüsszeli érte-
kezlet határozatainak a háború törvényeire 
és szokásaira vonatkozólag. 7. A választott 
bírósági elméletnek elfogadása az erre alkal-
masnak látszó esetekben. 8. A választott 
bíróságok alkalmazására vonatkozó egyöntetű 
eljárás megállapítása. 9. Semmi se tárgyaltat-
hassék, a mi az államoknak politikai viszo-
nyait, a fönnálló rendet érintené, melyet szer-
ződések szabályoztak. 10. Az értekezlet egyet-
len nagyhatalom fővárosában se t a r t a s 3 é k , 
mert a különféle politikai érdekek összpon-
tosításának kedvezőtlen hatása lehetne a mun-
kálatokra. 

— A Pe dagogiai Társaság f. hó 21 -én tartotta 
évi rendes közgyűlését, melyen Wlassics Gyula 
minister úr ő nagyméltósága is megjelent. A 
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gyűlés kiemelkedő része Heinrich Gusztáv 
elnöki megnyitó beszéde volt, melyben a 
polgári iskolai kérdést tárgyalta. Klamarik 
Jánosról, a kultuszministerium elhunyt cz. 
államtitkáráról Alexander Bernát tartott nagy 
figyelemmel hallgatott emlékbeszédet. A belső 
tagsági helyek közül kettő megüresedvén, azokat 
betöltötték. 

— A Tanítók Házára az „udvarhelymegyei 
tanító-egyesület'' ezer forintot gyűjtött s ez 
összeget takarékpénztárba elhelyezvén, az ala-
pítványra vonatkozó takarékpénztári könyvecs-
kéket beküldötte Belle László elnök úr által 
Schmidt Albin úrhoz, az „Eötvös-alap" pénz-
tárosához. 

— „Eötvös-alap." A csongrádmegyei fiók-
egyesület a napokban a következő összegeket 
küldte be Schmidt Albin pénztároshoz: 87 
rendes tag után V3 rész levonással 58 fr tot ; 
Újhelyi Nándor alapító tagdíja után 50 f r t ; 
a szegedi kii', tanítóképző-intézet által ren-
dezett hangverseny tiszta jövedelmének V3 
részét 28 frt 41 kr t ; a szeged-csongrádi 
takarékpénztár adományának 1 3 részét 8 frt 
34 kr t ; a szegedi ker. és hitelbank adományá-
nak egy harmadrészét 3 frt 33 krt ; a szegedi 
takarék és hitelszövetkezet adományának V» 
részét 3 frt 34 kr ; összesen 146 frt 42 krt. 
A mult évben a fiók-egyesület két 25—25 
forintos ösztöndíjat és két 25 — 25 forintos 
özvegyi segélyt osztott ki. — Facta loquuntur ! 

— A szegedi baromfi-kiállítás. A Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetsége által f. 
év szeptember havában Szegeden rendezendő 
I. Országos Mezőgazdasági Kiállítás keretében 
egy gazdasági és sport-baromfi-kiállítás is fog 
tartatni. Czélja ezen kiállításnak : elsősorban a 
hazai jellegű, azaz az úgynevezett magyar 
baromfiakat; másodszor a külföldről importált 
s gazdasági szempontból jónak talált faj-
baromfiak által nyert keresztezési eredménye-
ket, valamint az itthon tiszta vérben tenyész-
tett és gazdaságilag értékes külföldi fajták 
tenyésztését ugyancsak nagyobb csoportokban 
bemutatni. De czélja ezen tervbe vett — s 
miként czíme is mutatja: — gazdasági és 
sport-baromfi-kiállításnak az is, hogy a gaz-
dasági baromfitenyésztők és a sport-baromfi, 
azaz kedvtelésből tenyésztők működése közötti 
föltűnő különbség lehetőleg elsimíttassék az, 
által, hogy a sporttenyésztők is azon baromfi-
fajták tenyésztésére rábirassanak, melyekkel 
a közönséges baromfiakat nemesíteni s hazánk 
baromfi-köztenyésztését egységes irányba te-
relni lehet. A gazdasági és sport-baromfi-
tenyésztők között ma még igen nagy a 
különbség s közérdek szempontjából kívánatos, 
hogy jövőben ezen állattenyésztési ágazatban 

ezen különbség által a köztenyésztésben köve-
tendő összhang minél kevésbé zavartassák. 
A baromfi-köztenyésztési országos irány minél 
szélesebb körben való ismertetése kívánatos 
s a szegedi kiállításon a baromfi-kiállítás első-
sorban s legfőképpen az országos irányt 
szemlélhetőleg is bemutatni lenne hivatva. A 
gazdasági és a sport-baromfitenyésztők te-
nyésztése eddig egy egységes irány felé vezetve 
nem volt s ennek sajnos eredménye az lett, 
hogy az ország baromfitenyésztői fűhöz-fához 
kapkodnak s derüre-borura tenyésztették a 
legkülönfélébb czifra, de legtöbbször értéktelen 
s drága pénzen vásárolt külföldi baromfi-
fajtákat, a minek leggyakrabban azon sajná-
latos következménye lett, hogy a tenyésztő 
a sok balsiker következtében a baromfi-
tenyésztéstől teljesen elvesztette a kedvét. 
A gazdasági és a sport-baromfitenyésztők 
között a különbség a következő: gazdasági 
baromfi-tenyésztő az, kinek a baromfi-tenyész-
tésre természetadta létföltételei vannak, azaz, 
a ki az okszerű és a hasznothajtó baromfi-
tenyésztésnek főkellékei fölött — minők a 
szabad tér, víz, mező, rét, erdő, berek és 
olcsó takarmány —rendelkezik; sport-tenyésztő 
pedig az, ki kis és talán zárt helyen néhány 
darab baromfit tart és zsákból etet. Nagyon 
természetes, hogy az általános szabály alól 
van kivétel s így gazdasági baromfitenyésztők 
is lehetnek sport-tenyésztők, ellenben sport-
tenyésztők gazdasági baromfitenyésztést a fönt 
jelzett természetes föltételek hiányában nem 
folytathatnak, tehát ilyeneknek nem is tekint-
hetők. Ezen éles megkülönböztetés következ-
tében önként érthető, hogy a gazdasági 
baromfitenyésztők tenyésztési iránya alatt ér-
teni kell azt, ha a tenyésztő a magyar barom-
fiakon kívül a külföldi tyúkfélék közül: 
plimut, langszán, bráma, vagy ehhez hasonló 
gazdasági tyúkot, bronz vagy franezia pulykát, 
emdeni lúd és pekingi kacsát tenyészt, mint 
a melyek a mezőgazdasági baromfitenyésztés 
keretébe könnyen beilleszthetők és a melyek-
nek termékei épp úgy, mint a magyar 
baromfiak kiváló termékei, úgy a bel-, mint 
a külföldi piaczokon igen keresett czikkeket 
képeznek. Sport-tenyésztők tenyészthetnek 
bármely fajta baromfit, ez azonban baromfi-
köztenyésztési szempontból fontossággal leg-
följebb annyiból birhat, ha az előbb jelzett 
baromfi-köztenyésztési irány részére szükséges 
tenyészállatok előállításában résztvesznek. Ez 
kívánatos is s a sport-tenyésztőkre nézve 
hasznothajtó is, mivel éppen ezen baromfiak 
a legkeresettebbek s ennélfogva könnyen 
értékesíthetők. S így, hogy a sport-tenyésztők 
a megállapított országos baromfi-köztenyész-
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tési irányt tenyésztésükkel előmozdítsák s 
tenyésztésüket ily irányban rendezzék be, 
erre bimi a sport-tenyésztőket, a kiállításnak 
szintén egyik czélja. Czélja továbbá ezen 
kiállításnak az is, hogy ama közönyt, melylyel 
az ezen állattenyésztési ágra különösen hivatott 
kisgazda a baromfitenyésztés iránt viseltetik 
s a mi leginkább annak tudható be, hogy nem 
ismeri mindazon tényezőket, mik ezen állat-
tenyésztési ágat jövedelmezővé teszik, — 
megszüntetni s oda hatni, hogy a baromfi-
tenyésztés úgy a kis-, mint a nagygazdasá-
gokban csupán szükséges rossznak ne tekintes-
sék. Miután a baromfi-köztenyésztés érdekében 
az állam részéről is megtétetnek mindazon 
intézkedések, melyek a többi állattenyésztési 
ágak fölvirágoztatását is előmozdítják, a tervbe 
vett szegedi baromfi-kiállításban mintegy gya-
korlatilag kell szemlélhet övé tenni mindazt, 
a mi ezen rendkívül fontos állattenyésztési 
ág fejlesztésére czélba vétetett. Minden baromfi-
tenyésztő gazdának a gazdasági baromfi-
tenyésztés fejlesztése érdekében meg kell 
tehát ismerkednie a föntiekben jelzett irányelv-
vel s a rendelkezésére álló szellemi s anyagi 
eszközzel oda kell törekednie, hogy a kis- és 
a telkesgazdáknál, valamint a cselédség bir-
tokában meglévő baromfiakat, részint helyes 
kiválasztás, részint helyesen megválasztott faj-
baromfiak keresztezése által ezen állattenyész-
tési ágat minél jövedelmezőbbé tegyék. A 
baromfi-kiállítás ügyében mindennemű fölvi-
lágosítással szívesen szolgál Hreblay Emil m. 
kir. állattenyésztési felügyelő, baromfi-kiállítási 
csoportbiztos ; Budapest, földmívelésügyi mi-
nisterium. 

— Özvegyi segély. Ajtai Andrásné diós-
győri ev ref., Biczó Ferenczné lászlófalvi ev. 
ref., Takaró Gáspárné miskolczi ev. ref., Tut-
kovics Miklósné görömbölyi g. k. és Waller 
Lajosné s.-vámosi r. k. tanító özvegyek részére 
a vallás- és közoktatásügyi minister úr 15—15 
forintnyi rendkívüli segélyt méltóztatott enge-
délyezni. 

— Halálozás. Beksics Ignácz Somogymegye 
kir. tanfelügyelője, a kit csak ezelőtt két évvel 
neveztek ki tanfelügyelőnek, folyó hó 16-án 
Kaposvárit 47 éves korában elhunyt. A meg-
boldogult testvéröcscse volt Beksics Gusztáv 
publiczistának és orsz. képviselőnek. Áldás 
emlékére! 

A szerkesztő postája. 
Sz. B. Benekáza. Megkaptuk, de már azelőtt ki-

jelentettük (8 azért nem értesítettük önt külön), 
hogy ezt a vitatkozást befejezettnek tekintjük. Most 
egyéb, újabb dolgok foglalják el hasábjainkat. — 
Ötödéves korpótlék ügyében beadott folyamodvá-

nyokra vonatkozólag ismételten csak azt üzenhetjük, 
hogy azok elintézés alatt vannak, de oly nagy a 
kérvények száma, hogy a folyamodókat türelemre 
kell fölhívnunk. — M. B. Nem; oda jogvégzettség 
kell. — L. F. K. 1. A felekezetiekre is vonatkozik. 
2. Semmilyet. — P. B. Zala vár. írják rá azt, hogy 
„katonaügyben bélyegmentes" s akkor nem kell rá 
bélyeg. — B. A. Nyárád. A hivatkozott rendelethez 
alkalmazkodjék. Egészségtant a népiskolában nem 
önálló tantárgyként kell tanítani. — Kezdő tanító. 
N. B. A vizsgálat idejét az iskolaföntartó vagy az 
iskolaszék állapítja meg. Félévenkint is tartani vizs-
gálatot s február elején egy hétig ezért szünetelni, 
nem helyes. De ha már önöknél ez a szokás, tart-
sák a vizsgálatot egy napon s ne 8 napi szünete-
léssel, az egymásra következő két vasárnapon. A 
tanév junius végéig tart. — B. J. 68.998. — K. Gy. 
Csongrád-Csany. Forduljon a kir. tanfelügyelő úrhoz 
s kérje meg őt, hogy hivatalból sürgesse meg, meg-
jelölve a körülményeket, a melyek közt ügye föl-
terjesztetett s idézve a számot. — Cs. I. Haszna. 
300 frttal fölvették (53.454. sz. a.) a nyugdíjintézetbe ; 
az elintézést már leküldték Ungmegye kir. tanfel-
ügyelőjéhez. — K. J. Felsö-Szlécsen. A pályázati 
hirdetmény annak idejében benne lesz lapunkban ; 
kérdéseire abban választ fog találni. — B. A. 
Keresztúr. Lehet. Többi kérdésére még most nem 
felelünk. — K. J. Zay-Ugrócz. VII., New-York-
palota. (Már több ízben benne volt a lapban!) — 
L. Zs. lnó. Azokra az állásokra pályázatot fognak 
hirdetni tavaszkor. Nem igen merjük biztatni. — 
K. P. N. Szabad. — H. F. Salgócska. Budapesten. 
A föltételeket a pályázati hirdetésből (mely lapunk-
ban is meg szokott jelenni) tudhatja meg. — F. M. 
Czegléd. Forduljanak a kir. tanfelügyelő úrhoz; ő 
kieszközölheti. — M. Gy. Bonyhád. Forduljon a 
közigazgatási bizottsághoz, ott lesz 50.785. sz. a. — 
M. Szepezd. Itt van 57.359. sz. a. — Gy. I. Hobol. 
It t vannak 8U.805. sz. a ; még két-három hétig el-
tart. — B. G. Mérőfok. Nemsokára meglesz. — 
B. J. Szava. Korpótlékát nemsokára elintézik; a 
másik ügy azonban nincs itt. — Tárczamenti. Min-
ket arról értesítenek, hogy egy iskolasegélyezési ügy 
van itt, fizetéskiegészítési nincs. — Borsovai. Még 
tárgyalják. A kir. tanfelügyelő javaslata alapján át-
veszik. — L. P. Nagy-Majtény. Néhány nap múlva 
(85.973. sz. a.) lenn lesz a tanfelügyelőnél. — C. J . 
Madarász. Az ügy már nincs i t t ; forduljon a kir. 
tanf. úrhoz. — E. L. Jász-Dósa. 89.196 sz. a. már 
a közig bizottságnál van. — A. M. Kis-Barcs. Meg-
sürgettük. — P. M. Néhány nap múlva megkapja; 
már expediálás alatt van (84.U77. sz) — P. Z. 
Besimbák. Megsürgettük ; nemsokára megkapja. — 
K. F. Jíándor. Nemsokára meglesz. — K. P. Soron 
van; megadják. - P. A. Oláh-Lápos. A napokban 
már lenn lesz (89.936. sz. a ) a kir. tanfelügyelőnél. 
— Fiatal tanító. Rövid idő múlva értesíteni fogja 
a közig, bizottság. 

T a r t a l o m : Egyesületeink tömörülése. György 
Aladár. — A tanítói földek adójáról. Drach Ferencz. 
— Helyesírás a népiskolában. Dorogsághy Dénesné. 
— A magyar slöjd. Sermtmn Gábor. — Tanítók 
Háza. I eres Károly. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
A bűnhődés. Szalay Pál. - Mikor kezdődik a '20-ik 
század ? Dr. Éhen. Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, teliát az összes óvodák, e l e m i f e l s ő 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 előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A-helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. . 

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

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

SZERKESZTŐSÉG KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KEß., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t r i ^ m axlxiiih: vissssa, . 

Művészet a történelem-tanítás 
szolgálatában. 

Valamely nemzet ereje kétségkívül 
az őserő tudatában, a faji önérzetben, 
a faji kialakulásra való törekvésben s 
a nemzetiességének alapvonásai meg-
őrzésére való törekvésben van: ez okból 
jut oly fontos szerep a történelem taní-
tásának népiskoláinkban. Méltán nyug-
talanító tehát annak a tudata, hogy e 
tárgy úgy alaki, mint tárgyi képzés 
tekintetében iskoláinkban — általánosan 
— nem a kívánt eredménynyel tanít-
tatik. Ennek oka egyfelől a rendszer-
ben is van ugyan, mert iskoláink leg-
többjéből az Y — Vl-ik osztály hiányzik, 
pedig hát a tanterv éppen ide utalja e 
tárgy tanítását; de másfelől, a hol a 
sikerre vezető módozatok meg is vannak, 
ott a tanítás legfőbb eszköze: a szem-
léltető tanítás módjához elkerülhetetlenül 
szükséges kép hiányzik. Hiányzik, mert 
a tankönyveinkbe beszorított gyönge 
képekhez erősen nagy képzelem kellene, 
hogy a legtöbbje annak tartassék, a mit 
ábrázolni akar. Pedig a ki tör éneimet 
tanított, jól tudja, hogy e tárgynál az 
előad s kiszinezése, a hanghordozás hat-
hatnak ugyan a szívre; elbeszélések, 
ismétlések nyomán beemlézheti az eg}res 
eseményeket a gyermek: azonban az 
állandó tudássá, a lelket jóvá. nemessé 

fejlesztő hatásúvá csak szemléltetés ú t ján 
lehet. A történelmi kép az emlékezet 
tárgyhoz v^iló kötöttségével is hat, „más-
felől a ntovészet bámulatos erejével 
befolyással Ivan a fölfogó, képzelő és 
emlékező Mphetségre s iskolául szolgál 
a műérzél/1fejlesztésére és az ízlés neme-
sí téré". Jól készített történelmi képnek 
a tanításnál való használatával maga-
magától megszűnik e tárgynál oly 
divatos szajkózás. 

Adjunk tehát képet a történelem 
tanításához! 

Képet, de olyat, mely egyfelől a 
tárgy helyes fölfogását tükrözze vissza 
s így tévútra ne vezessen, olyat, mely 
művészi erejével öntudatlanul hasson, 
mely észrevétlenül irányítsa a szivet; 
oly képet, melyhez nem kell erős fantázia. 
Magyar kézből, magyar szívhez szóló 
— magyar történelmi képekkel éke-
sítsük föl az iskolát! 

Meggyőződéssel kérdem: szabad volna-e 
egyetlen iskolából is hiányoznia a Feszty 
Árpád mi\Vészi'mk által összeállított 
„Magyarok Jbejövetele", vagy a „Koro-
názási d í s ^ d vonulás", vagy Bem-Petőfi 
körképek művészi utányomásainak? Szent 
Ist\ án, Szent László vallásosságának 
hatása csak dicső alakjaik ismételt szem-
lélése után vésődik jellemátalakító 
befolyással a lélekbe. Hunyady János 
erős, elhatározottságot visszatükröző 

Lapunk 5-ik számához két melléklet vau csatolva. 
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alakja, a nép száján élő, igazságos Mátyás 
atyaságos tekintete átszellemült kéztől 
ecsetelt képben hatna biztos sikerrel. 
Mondjam-e, hogy ujabb korunk nagy 
alakjainak, képeinek állandó szemlélése 
után érthetnők csak meg újjászületésünk 
korát és hogy boldog emlékű királynénk s 
legalkotmányosabban uralkodó királyunk 
hű képeit gyermekeinknek nap-nap után 
mutogatnunk kellene? így hódítana csak 
igazán a magyar kultúra szájával; így 
lenne erőssé és hatalmassá! „A művé-
szettel fognunk kezet annyi, mint meg-
sokszoroznunk azt a szerén}'' erőt, a 
melyet mi a nép nevelés nagy és dicső 
föladatára szentelünk." 

r 

Ugy vagyok meggyőződve, hogy a 
magyar tanítóságnak önmaga iránti s 
állásából folyó kötelessége: kérni és 
szorgalmazni a népiskola falainak művé-
szeink által készített történelmi képek 
aczél- vagy kőmetszetű sokszorosításával 
való beékesítését. Nemcsak ide kellené-
nek e képek. Házaink díszéül, temp-
lomaink s más középületeink, lakóházunk 
falai díszítéséül is lehetne azokat alkal-
mazni. Hogy lássa a nép azt, a mi 
magyar; a mi ízlését, érzését kellemesen 
érinti, fejleszti. 

A képzőművészeti társaság közremun-
kálása már is tapasztalható. „Mátyás tudó-
sai közzött", „Szent István megkeresz-
teltetése", „Kálmán király és a boszor-
kány-égetés", „Erzsébet királyné Deák 
ravatalánál", a „Koronázási jelenet" 
czímű képek már is e czélból el vannak 
készítve; de én gyárakat, iparvállalato-
kat szeretnék e czélra alakulva látni, 
a mint van a művelt nyugat több orszá-
gában. Magyar kéz dolgozzék a magyar-
nak! Mi van ma e helyett? Olasz, német, 
franczia ügynökök járják be nemcsak 
városainkat, hanem apróbb falvainkat 
is; kínálják szemetkápráztató czifra-
ságaikat; magyar pénztől duzzadt tárczát 
visznek haza s még arra sem érdeme-
sítenek, hogy nyelvünket megtanulják. 

Festőink, a mi véreink — példák 

mutatják — éheznek, vagy ha boldo-
gulni akarnak, külföldre menekülnek 
hirdetni, hogy mi még a magasabb 
kultúra fölfogására, méltánylására — 
éretlenek vagyunk. 

Ezen az állapoton változtatni kell. 
De mikép volna a fönt vázolt czél el-
érhető ? 

Legelőször is tankönyvkiadóinkat meg 
kellene győznünk a felől, hogy a tör-
ténelmi tankönyvekbe ma napság alkal-
mazott képeink kivitele nem megfelelő. 
Ajánljuk nekik, hogy a képeket tervez-
tessék ismert, arravaló művészekkel; 
ne nyomtassák a szöveg közé, hanem 
keménypapirú külön lapra; így nagyobb 
alakúak is lehetnek és szinezhetők is 
lesznek. 

Tegyen lépéseket a tanítóság a nagy-
méltóságú kormánynál, hogy úgy, a 
mint a besz. ért. gyakorlat tanításá-
hoz szemléltető-képekről gondoskodott: 
vegye tekintetbe a nem kevesebb fon-
tosságú történelem-tanítást is és annak 
sikere érdekében magyar művészeink 
által festett történelmi képeket sok-
szorosíttassön s áruitasson iskolai hasz-
nálatra. Ezek a történelmi képek pedig 
inkább epizódok, mintsem arczképek 
legyenek. 

Nem új dolog CLZJ cl mit itt elmond-
tam ; foglalkozott ezzel a második orszá-
gos tanítótestületi képviseleti közgyűlés 
is s hogy jelen alkalommal szőnyegre 
hozni bátorkodtam, az eszme kivitelére 
való kedvező alkalomnál fogva tettem. 

Bár ismeretes a vallás- és közokta-
tásügyi minister úr ő nagyméltóságá-
nak a főváros kir. tanfelügyelőségéhez 
intézett 1898. évi 64.147. sz. a. magas 
rendelete, melyben a középiskolák, 
tanító-, tanítónői, óvónőképzők, polgári 
iskolák tanulóinak éppen fajbeli mívelt-
sége kidomborodása végett országos 
képtáraink és iparművészeti kiállításaink 
látogatását sürgeti, nem tartom szük-
ségtelennek a befejező részét, mely a 
kivánt czélunk elérhetésére biztat, idézni: 
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„Nem hangsúlyozhatom eléggé, hogy 
a művészeti érzék gondos, szeretettel-
j e s nevelésének mily nagy fontosságot 
tulajdonítok s különösen közműveltsé-
günk szellemének mily nagyfokú nemes-
bülését várom attól, ha az iskolának 
•ezen az úton sikerülni fog az ifjúság-
ban a művészetek iránt őszinte vonzal-
mat ébreszteni és izlésöket abban az 
irányban fejleszteni, mely az idealizmus 
tiszta fölfogásához s e réven az egyé-
niség megalakulásához vezet." 

0 nagyméltósága bölcsen fogja tudni, 
hogy felsőbb intézeteink tanulói csak az 
•esetben fogják helyüket megállani s az 
ifjúságra csak akkor fog a művészet 
szemlélése, tanulmányozása hatással 
lenni, ha a szív, a lélek, a figyelem 
annak fölfogására a kicsiny korban 
képessé tétetett. Ebből folyólag bizton 
remélhető, hogy a tanítóságnak a tör-
ténelmi képek iránti kivánsága, mely, 
míg egyfelől a történelem-tanítás sike-
rére vezet, másfelől a művészeti érzék 
kifejlesztésére hatalmas tónyezőkép fog 
szerepelni, figyelmen kívül hagyatni 
nem fog. 

Fölkérendőnek tartom tehát a magyar 
tanítók „Országos Bizottság"-át, hogy a 
történelem-tanítás sikeresebbé tétele, a 
művészeti érzék fejlesztése s ennél-
fogva a népszellem hazafias nevelése 
végett iskolai használatra alkalmas tör-
ténelmi képek kiadására a közoktatás-
ügyi kormányt emlékiratban megke-
resni szíveskedjék.*) 

(Újpest.) .Tózsa Dániel. 

Tanítók katonai ügyei. 
Közérdeknek akarunk hasznot hajtani, 

midőn foglalkozunk evvel a kérdéssel. 
Hadd ismerjék meg a tanítók s tanító-

*) E czikk irója ezt az indítványt a Népnevelők 
Budapesti Egyesületének választmányi ülésén tette 
meg, az említett egyesület azt elfogadta s a M. T. 
O. Bizottsága f. hó 26-iki ülésén (1. Egyesületi élet cz. 
rovatunkat) már el is határozta ily értelmű emlék-
iratnak a vallás- és közoktatásügyi minister úr ő 
nagyméltóságához való fölterjesztését. Szerk. 

jelöltek honvédelmi kötelezettségeikből 
eredő viszonyaikat közelebbről. Sok tekin-
tetben megnyugvást találhatnak, midőn 
meggyőződnek róla, hogy honvédelmi 
törvényeink s rendeleteink a tanítók 
iránt sok méltánylással vannak. 

A) Honvédelmi törvényeink. 

Alkotmányos életünk lefolyt 30 éve 
alatt az évről-évre szokott hadijutalék 
megajánlásán kívül több ízben foglalko-
zott a törvényhozás véderőnk szerve-
zésével ós fejlesztésével. Mindegyik 
gyökeres eljárás eredménye egy-egy tör-
vényczikk volt. 

1868-ban állapították meg a véderő 
szervezetét a XL-ik törvényczikkben. 
Ez honvédelmi új abb intézményünk alap-
törvénye. Ebben fejezte ki parlamentünk 
az 1848-ban elfogadott „közös teher-
viselés" eszméjének megfelelően azt az 
elvet, hogy a haza védelmének kötelezett-
sége általános, melyet minden honvéde-
lemre képes állampolgár személyesen tar-
tozik teljesíteni. A szolgálati időtartamát 
12 évben állapították meg. A kötele-
zettség kezdeteül a 20-ik életév betöl-
tését fogadták el; magában foglalt aztán 
ez 3 évig való rendes, 7 évig tartalékos 
és 2 évig honvédségi szolgálatot, vagy 
pedig e helyett ] 2 évi honvédségi kötelé-
ket. Az 1868. évi XL. t.-cz. — 10 évre — 
meghatározta a hadsereg, haditengeré-
szet s általánosan a honvédség szám-
erejét, a kiegészítés rendszerét és az 
önkéntességi szolgálatot. Ennek kapcso-
latai az 1868. évi XLI. és XLII. tör-
vény czikk ek. Amaz külön a honvédség 
szervezetével foglalkozik; emez pedig 
az önkéntes vállalkozás alapjára fektetett 
népfölkelés intézményét alapította meg. 
10 év elteltével a hadilétszámot és 
hadijutalékot további 10 évre újólag 
megállapították az 1879. évi Ll-ik tör-
vényczikkel. 

Az 1882. évi törvényhozás (XXXIX. 
t.-czikk) tökéletesítette a honvédelem 
ügyét. A reformok az önkéntesség újabb 

3* 
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rendezésére, az újonczállítás időszakára, 
a póttartalékra, stb. vonatkoztak. 

Az 1886. évi XX. t.-cz. (s a reá vo-
natkozó 1887. évi utasítás) — különö-
sen Német-, Franczia-, Olaszország óriási 
mértékű hadi szervezkedésének hatása 
alatt — a népfölkelést — újra szervezte 
— kötelező erővel. Ennek alapján azon 
időtől fogva mindenki nép fölkelésre köte-
lezett azon év elejétől kezdve, melyben 
életkorának 19 évét betölti s kötele-
zettsége tar t azon évi decz. 31-ig, a 
melyik esztendőben 42-ik életévét be-
tölti. Sőt a népfölkelés nyugállományá-
hoz tartozókra nézve — védőképessé-
gükhöz képest — a 60-ik életév betöl-
téséig terjesztetett ki a népfölkelés 
kötelezettsége. 

A 1 9 —42. életéven belül— a mennyi-
ben a fegyveres erő egyéb részénél nem 
alkalmaztatnak — a besorozottak a 
hadsereg és honvédségnél szolgálnak 
12 évig, a fönmaradó időben pedig a 
népfölkelés kötelezettsége alatt állanak. 
A népfölkelés ereje az által is növekszik, 
hogy a hadsereg, honvédség és népföl-
kelés kötelékében nem állók önként is 
jelentkezhetnek s föl vehetők a népfölke-
lésbe. 

1889. évi VI. törvény továbbá az 
1890. évi Y. törvény a honvédelem 
mélyreható gyökeres reformjával foglal-
kozik s megállapítja azt a szervezetet 
és eljárást, mely a népfölkelésre vonat-
kozó törvényes intézkedéssel együtt ma 
is érvényes. Jelenleg tehát összes — 
érvény ben levő — honvédelmi kötele-
zettségünket, a szervezetet és eljárást, 
az 1886. évi XX. t.-cz. „A népfőlkeles-
rőlés az 1890. évi Y. törvényczikk 
„A- honvédségről", az 1889. évi YI. 
t'^ez. „A vederéiről", továbbá a reájok 
vonatkozó végrehajtási utasítások fog-
lalják magukban. 

'Á ü . 
15) Fegyveres erőnk szervezete. 

Az 1889, évi YI. t.-cz. 2. §-a értel-
mében: 

, A fegyveres erőt képezik: a közös had-
sereg, a haditengerészet, a honvédség és a 
népfölkelés. 

A közös hadsereg és a honvédség, kiegé-
szítő alkatrész gyanánt, külön-külön póttar-
talékkal van ellátva". 

Az 1889: YI. t.-cz. 3., 4.v5., 6., 7. §§-ai 
szerint: 

„A közös hadsereg és a haditengerészet 
hivatása a monarchia mindkét állama terü-
letének külellenségek elleni megvédése és a 
belrend és biztosság föntartása. 

A honvédség háború idején a közös had-
sereg támogatására és a belvédelemre, béke 
idejében pedig kivételesen a belrend és 
biztosság föntartására is van hivatva. 

A póttartalék a közös hadseregben és a 
honvédségben háború idején keletkező fogya-
tékok pótlására szolgál. Különös körülmé-
nyek között a közös hadsereg póttartaléka 
tényleges szolgálattételre béke idejében is 
behívható. 

A népfölkelés háború idejében a közös 
hadsereg, a haditengerészet és a honvédség 
támogatására szolgál. 

A közös hadseregbe, a haditengerészetbe 
vagy a honvédségbe lépés kötelezettsége 
azon naptári év jan. hava 1-én kezdődik, 
a melyben a védköteles életének 21. évét 
betöltötte". 

A szolgálati kötelezettség a közös 
hadseregnél a sorhad állományában 3 évig 
és a tartalékban 7 évig; a póttartalék-
ban pedig, az abba közvetetlenül be-
sorozattakra nézve, 10 évig tart . Ezután 
történik az átlépés a honvédségbe 2 évre 
s annak leteltével a népfölkeléshez, a 
hol a kötelezettség a 42 éves kor be-
töltéséig — a közös hadsereg vagy 
honvédségnél nyugállományba vonul-
takra nézve 60 éves korig — tart. A 
honvédségnél a közvetetlenül ide besoro-
zottak 1 2 évig, a közös hadsereg köte-
lékéből — szolgálati kötelezettségük 
betöltése után' — áthelyezettek 2 évig 
szolgálnak. A népfölkelésnél a kötelezett-
ség időtartama a 19^-42 év között van; 
nevezetesen a 37. évet még be nem 
töltöttek az első, a 38 — 42 év közöt-
tiek pedig 2-ik osztályába tartoznak. 
Háború esétén a behivás előbb az eísö 
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osztályba tartozó népfölkelőket éri; a 
többiek csak végső esetben hivatnak be. 
C) A tanítókat s tanítójelölteket különösen 

érdeklő törvény csikkek és utasítások. 

Kartársainkat általában leginkább ér-
dekli a) a népfölkelési törvény. (1886. 
XX. t.-cz. Kapható 15 krért, a reá vo-
natkozó Utasítás pedig 25 krajczár-
ér t Lampel R. könyvkereskedésében. 
Andrássy-út 21.) Ennek rendelkezései 
általános érvényűek. Legföljebb azt 
lehet, a tanítókat is érdeklő, különös 
intézkedésnek tekinteni, hogy a tör-
vény 2-ik §-a értelmében „azon nép-
fölkelésre kötelezettek, kik a közszolgá-
lat teljesítésére, vagy annak érdekében 
nélkülözhetetlenek, a népfölkelési szolgá-
lat alól fölmenthetők." A népfölkelés 
tettleges szolgálata alól való ideiglenes 
fölmentésre igényt tarthatnak a közokt. 
min. úr 1887. évi 2354. ein. sz. ren-
delete értelmében: „a közokt. min. alá 
rendelt hatóságoknál és intézetekben a 
hivatalvezetők, főnökök és igazgatók 
közül a teljesen nélkülözhetetlen egyé-
nek", „továbbá mindazok, kik, habár 
katonai rangot viselnek, de mozgósítás 
esetén sem a közös hadsereg, sem a 
honvédség kötelékében alkalmazást nem 
nyernek", „azonkívül még egyéb hiva-
talnokok ós közegek közül azok, kik a 
népfölkelés Il-ik osztályába tartoznak, 
és a népfölkelés I-ső osztályába tar-
tozó, katonailag ki nem képzett 35—37 
évesek; továbbá az egyetemek, fő- és 
középiskolák és a népiskolák igazgatói, 
tanárai és tanítói, a mennyiben a tanítás 
zavartalan folytatására elkerülhetetlenül 
szükséges és a nép fölkelés II. osztályába 
tartoznak, vagy az I-ső osztályból a 
katonailag ki nem képzettek közé so-
roltatnak." Ily fölmentésekre vonatkozó 
javaslatokat a tanfelügyelők évenkint 
január 15-ig tartoznak fölterjeszteni. 
Hasonlókép — a közokt. min. úr 1887. 
évi 2179. ein. sz. rend. értelmében — 
fölterjesztést kell tenni arra nézve is, 
hogy a „véderőről szóló törvény alnp-

ján a hadsereg és honvédség kötelékében 
álló és az állami vagy nyilvánossági jog-
gál fölruházott intézeteknél alkalmazott 
azon tanárok és tanítók, a kik a tanítás 
folytatására teljesen nélkülözhetetlenek, moz-
gósítás esetén alkalmazásukban meghagy-
hatok " legyenek. 

A tanítókat legközvetetlenebbül ér-
deklő törvények továbbá (a Véderő-ről 
szóló) 1889. évi VI. törvényczikk 18., 
24., 25., 32. és 56. §§-ai s az ezekhez 
tartozó Utasítás 50., 51., 52., 62., 63., 
64., 69. §§-ai, az Utasításhoz csatolt 
II. a) számú melléklet, végre a had-
mentességi díjról szóló 1880. évi 
XXVII. t.-cz. 3. §-a, úgyszintén a ked-
vezmények tárgyában kiadott külön-
böző ministeriumok rendeletei, melyek-
ről alább szólni fogunk. 

Az 1889. évi VI. t.-cz. értelmében 
fontos tudnivalók ezek: 

1. A tanítók és tanítójelöltek a póttarta-
lékba osztatnak be. (18. §.) Megfelelő elő-
képzettség mellett, egy évig tartó 
tényleges szolgálati kötelezettség ked-
vezményében lehet részesülni; egy év 
multán azonban csak azok helyeztet-
nek át a tartalékba, kik egyéb kívá-
nalmaknak is megfelelnek. (24. és 25. §§. 
tizenegyedik bekezdése.) 

2. A tanítók, tanítójelöltek 
egyenes önkéntesi jogot élvez-
hetnek. (1889. VI. t.-cz. végrehajtására 
vonatkozó Utasítás 64. §. 3. pont ja és 
a II. a) számú melléklet szerint, a hol 
a tanítóképzők 3. és 4. osztályát 
végzettek, továbbá az okleveles tanítók 
a főgimnáziumok és főreáliskolák elvég-
zését igazoló osztályvizsgálati bizonyít-
ványt vagy ezen tanintézetek érettségi 
bizonyítványát fölmutatókkal egyenlően 
jogosultaknak vannak elismerve. Miként 
kell eljárni a tanítókat (és tanítójelöl-
teket) jogosan megillető kedvezmények 
elérésében, azt lapunk jövő számától 
kezdve, több számban, főként a Tanítók 
Tanácsadójában fogjuk tüzetesen ismer-
tetni. Miután erldig többen tudakozód-
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tak nálunk, annyit már ez alkalommal 
megemlítünk, hogy a póttartalékba helye-
zés vagy egyéves önkéntesi kedvezmény 
elnyerése végett a folyamodványt az 
állítási kötelezettség tartama alatt, min-
den év január és február havában az 
illetékes járási tisztviselőnél, (főszolga-
bírónál, városi polgármesternél vagy 
katonaügyi előadónál, Budapesten a 
tanács katonai ügyosztályában), vagy 
legkésőbb a fősorozás alkalmával a sorozó-
bizottságnál kell benyújtani. 

A különböző ministeriumok nyújtotta 
s eddig még nerri említett kedvezmények 
a következők: 

a) A tanítók kivételes nősülési engedély 
nélkül nősülhetnek, ha mint tanítók vagy 
tanítójelöltek osztattak be, vagy helyez-
tettek át utólagosan a póttartalékba, föl-
téve, hogy a nősülés idején 8 heti katonai 
kiképzés végett nem állanak éppen 
tényleges szolgálatban. (Honv. minist. 
1890. évi okt, 7-én 32.500. sz. a. kelt 
körrendelete.) 

b) A tanügyi pályán levő (tanári stb. 
állást elfoglaló) tartalékos tisztek és tiszt-
helyetteseket csak az iskolai szünidő alatt 
hívják be fegyver gyakorlatra, ha eziránt 
folyamodnak s iskolai elöljáróságuk iga-
zolja tanári, esetleg tanítói minőségüket. 
(Cs. és kir. közös hadügymin. 1895. évi 
febr. 2-án 11.315/1894. sz. alatt kelt 
átirata a közokt. ministerhez.) 

c) A tanárok illetményei a hadszolgálati 
kötelezettség teljesítése ideje alatt mennyiben 
maradnak meg, erre nézve mindenek-
előtt Ő Fölsége 1891. évi okt. 19-én 
kelt legfelsőbb elhatározása, továbbá 
a pénzügymin. szolg. szab. gyűjt. 90. §-a 
irányadó. Fővárosiakra nézve pedig a 
tanács 1888. évi 14.180. sz. rendelete, 
úgyszintén az 1888. évi 632. sz. köz-
gyűlési határozat az irányadó. 

Az államtisztviselők, ha tényleges 
hadiszolgálatra (pl. mint önkéntesek) 
beszóllíttatnak, rangjukat és hivatalos 
minőségüket megtartják, de számfölöt-
tiekké válnak s állásuk betölthető, 

eltávozásuk napján túl javadalmazás-
ban vagy segélyben nem részesülhetnek.. 
Tényleges katonai szolgálatuk ily esetekben? 
az államszolgálatba beszámítandó. Tartoz-
nak tényleges katonai szolg. idejök 
leteltével 30 nap múlva katonai okmá-
nyaik felmutatása mellett jelentkezni,, 
hogy elhelyeztetésök felől lehessen 
intézkedni. Ugyanez vonatkozik az állam-
szolgálatban álló és ténylegesítés czél-
jából bevonuló cs. és kir., valamint a, 
m. kir. honvédtartalékos tisztekre is.. 
Az előléptetési jog megszerzése czél-
jából — előzetes szabadság alapján — 
tényleges szolgálattételre bevonuló t a r -
talékos tisztek szabadságuk ideje alatt 
kapják tisztviselői fizetésüket. Ugyanígy 
járnak el a többi még hadkötelezett-
ségben álló állami tisztviselőkkel, midőn 
időleges fegyvergyakorlatra behivatnak, 
vagy a póttartalékosok 8 heti kiképzés-
végett bevonulnak. 

Budapest székes-főváros hatósága még 
több kedvezményt nyújt . Mindenek-
előtt a közgyűlés már 1878-ban 482. sz. 
határozatával gondoskodott a mozgósítás 
folytán bevonuló tisztviselők, tanítók, taná-
rok stb. méltányos ellátásáról. A tanács-
1888. évi 14.180. sz. rendelete szerint 
fegyvergyákorlatra való behívás esetén a 
napidíjjal vagy havi átalánynyal ideigl. 
alkalmazott egyéneknek díjazásuk 15 napig> 
megmarad. Az 1888. évi 632. közgy. 
határozata szerint a törv. hadkötelezett-
ség teljesítésére 3 vagy 1 évre bevonuló 
s rendszeres álláson működő főv. tiszt-
viselők, tanárok, tanítók stb. 3 hónapra-
fizetésöket s a legközelebbi évnegyedig 
lakbéröket is kapják. Ilyen bevonultak 
tényleges szolgálatuk tar tama alatt is 
magasabb állásba léphetnek; a tény-
leges katonai szolgálatra bevonuló tanítók 
és tanárok ezen idejét be kell számítani az 
előlépésnél és korpótléknál, sőt még a 
nyugdíjba is beszámítják, de az ezen 
időre eső nyugdíjjárulék, hivatalukba. 
visszatérésök után 20 hó alatt le-
vonandó. 
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d) Tanítóképzőintézeti n öven dékeh, ha azon 
évi márcz. l-jén, melyben fölavattattak, 
a tanítóképző utolsó (a 4 évfolyamra 
berendezett tanítóképzőknek 3-ik vagy 
4-ik) évfolyamát hallgatják, vagy pedig 
a polgári isk. tanítóképzőben tanul-
nak, szabadságra bocsáttatnak tanulmá-
nyaik befejezése ezéljából; mozgósítás 
esetén azonban őket is behívnák. Ez a 
kedvezmény a törvény utasítása 52. 
§-ában foglaltatik. 

Ennyit e helyen s egyelőre a tanítók 
katonai ügyeiről. 

Viszontlátásra! 
(Budapest.) Göőz József dr. 

•—1 fgX^O©- -

1 magyar slöjd anyaga és targya. 
Előző közleményembem kereken hasznosnak 

mondottam a slöjdfoglalkozást, holott ugyan-
ott más helyen elismertem, hogy gyakorlati 
keresztülvitelében eddigelé nincsenek tapasz-
talataim. A hasznosságra vonatkozó kategori-
kus kijelentést azért bátorkodtam tenni, mert 
gyermekkoromban — egy kis falucskában — 
magam is nagy faragó és igazán szenvedélyes 
játékkészítő voltam s a mi kis kézi ügyes-
ségem, csekélyke ízlésem, érzékem, kombiná-
czióm és Ítéletem van, annak alapját gyer-
mekkori szabad játékaimban vélem föltalálni. 
Ezeknek a tulajdonságoknak pedig — mond-
hatom — már igen sok hasznát vettem. 

Mindezért bátorkodom magamból kiindulni; 
ha ezt nem tehetném, nem mernék a slöjd-
oktatás kérdésébe beleavatkozni. Éppen azért, 
nehogy egy, alapjában gyakorlati kérdésben 
elvont elméletekkel álljak elő, hanem hogy 
a tárgy természetéhez képest konkrét eleme-
ket szolgáltassak: gyermekkorom emlékeire 
kell visszatérnem. 

Mit játszik a gyermek? Azokat a játéko-
kat, melyek a felnőttek mindennapi, vagy 
különös alkalmakkor való foglalkozásának 
utánzásában állanak. Szánt, kutat ás, sövényt 
fon, hidat épít, szüretel, öntözködik (húsvét) 
stb., sőt lakadalmat is csap. És mivel játszik ? 
Azokkal az eszközökkel, melyeket atyja, a 
falu vagy a vidék népe foglalkozása közben 
használ. Tehát legszívesebben ezeket állítja 
elő. Csinál ekét, szekeret, pásztorkelepet, 
sajtót, vizipuskát, malomkereket, villát, ostort, 
kútgémet stb. (Csak a fiúgyermekek játékesz-
közeit tartom szemem előtt; a leányok slöjd-
jéről írjanak a hölgyek.) 

Hogy ezeket a különféle tárgyakat — 
persze kicsiben, máskép nem is tetszenék 
neki — előállíthassa, nyers anyagra van 
szüksége. Ezt pedig a vidék növény- és 
ásványvilága szolgáltatja neki. S mivel a kő 
nehezen idomítható, azért — természetesen — 
főképpen a növények egyes részeit választj a a 
czélszerűség szerint. Különösen a faanyag 
szolgál a magyar gyermek játékának nyers 
anyagául. Azért szereti úgy a bicskát, mert 
ezzel alakot adhat a fának. Egy fazsindely, 
meg egy bicska netovábbja minden faragni 
szerető gyermek vágyakozásának. Mi mindent 
lehet abból a puha, jólhasadó zsindelyből 
előteremteni! Akár egy szoba egész bútorza-
tát, vagy ha nem, hát nyílpuskát. 

A slöjd főanyaga tehát a fa. Ezek közt a 
fenyőfa a legtöbbre alkalmatos; a fűzfa tavasz-
szal sípnak meg kalitkának igen jó; míg a 
bodzafa vastag bélszövetü nyári hajtásai télen 
czinkefogónak, meg csepűgolyós puskának 
nagyon jól fölhasználhatók, a tavaszi hajtá-
sokból pedig kökénytövissel szánkát, szekeret, 
jármot és szép hosszú-szarvú ökröket lehet 
csinálni. A dióból pergetyü meg pitvpiritty 
lesz; a gyékényből csónak, a czirokból hegedű 
gyártódik, míg a mályvadudva levélkocsánjából 
gyűrűt fon a gyermek, pajtása a íjára. A 
téglát golyóbisnak köszörüli, a kőből meg 
házat épít; a krétából pecsétnyomót metsz, 
az agyagból edényt formál. 

íme, úgyszólván minden fű-fa anyagot 
szolgáltat a gyermek játszásbeli találékony-
ságának és kézi ügyességének. De nemcsak 
a fű-fa, hanem minden természeti test, a 
mi kezeügyébe esik. Egy jójátékos gyer-
mek találékonyságának nincs határa. S mivel 
szerény nézetem szerint a slöjd első sor-
ban való feladata az volna, hogy a gyer-
mek játszókedvének tápot adva, őt foglal-
kozásra ösztönözze, annálfogva azt a slöjdöt 
nem tartom czélravezetőnek, mely anyagául 
csak a fát és papírt választja. A papírral 
éppen nem szeret a fiúgyermek pepecselni. 
Jól mondja Láng Mihály, hogy még a föld 
röge és pora is anyaga az igazi slöjdnek, 
mert a mikor a gyermek a röggel katonásdit, 
a porral meg csirkést játszik: mindannyiszor 
képzőleg foglalkozik, már pedig az igazi slöjd 
föladata a képző játékokkal való foglalkoz-
tatásban áll. 

Próbálnék csak meg a magyar slöjdöt, a 
hasznossági tekintetek szerint, határok közé 
szorítani s faragtatnánk a gyermekkel faka-
nalat, sótartót, kovásztevő lapátot, és pedig 
úgy a kecskeméti magyar, mint az ó-turai 
tót gyerekkel egyaránt: ugyan mire mennénk ? 
íme, hogy nem lehet a magyar slőjdnél a 
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hasznossági irányra tekintettel lenni. Igen is 
ott, a hol bizonyos háziipar van, mint pl. 
O-Turán a faedény-készítés, ott a slöjd is 
ebben az irányban fog haladni, mert a 
gyermek is ezt az irányt fogja játékképen 
választani, minthogy szülei is edényfaragással 
foglalkoznak. De ez csak fentebbi állításomat 
igazolja: hogy a hol háziipar nincs, ott a 
slöjd puszta játék, hanem igen is, hasznos és 
képző játék legyen. 

A slöjd anyagáról szólva, érintem röviden, 
mik lehetnek ez ügyesítő foglalkozás kézi 
szerszámai. Semmi más, mint egy középéles, 
hegyes bicska, az alakítás és vésés czéljaira. 
Egy darabka üvegcserép, a simításra. Aztán 
egy ár, a mivel az összerovandó részeket át 
lehet fúrni, néhány drótszeg az összeerősítésre, 
ott, a hol a faszeg gyenge volna, egy kevés 
drót a kivánt összeszorításokra és vasrészek 
pótlására s végre és legföljebb még egy 
csíptető kis harapófogó. Ezekkel a primitiv 
szerszámokkal a legcsinosabb tárgyakat elő 
lehet állítani s az ezekkel való foglalkozás senki 
előtt sem fog mesteremberkedés számba menni. 
A legkomplikáltabb játéktárgyak egyike min-
denesetre egy nagy szekér kisebbített, de töké-
letes mintája. A mondott szerszámokkal ezt 
is kifogástalanul elő lehet állítani. A drót 
ott van a vasalásra. Igazán mondom, nem 
egy ilyen játékszert csináltam annakideje'ben, 
hogy a gazdasági eszközök mintái közt akár 
ki lehetett volna állítani, annyira hü másolata 
volt az igazinak. 

Végre még annyit, hogy a slöjd anyaga, 
tárgya és művelete, legalább a mi slöjdünké, 
az időszak s a terület (nem a távolabbi 
vidékek eltéréseit értem) minémüsége szerint 
is változik, hogy t. i. mit mikor és hol lehet 
inkább föltalálni. De az időszak és helyi 
terület különbözőségei a foglalkozást teszik o o 
változatosabbá, frissebbé, az egészségnek meg-
felelőbbé. 

Tudjuk ugyanis, hogy tavaszszal legszíve-
sebben játszik a gyermek a szabadban és pedig 
a mezőn. A gondolkozó slöjdmester tehát 
ilyenkor pl. a bodza fiatal hajtásaira s a fűz-
vesszőre,' majd pedig a nép tavaszi foglal-
kozásának eszközeire tereli a gyermekek 
fig3'élmét. Nyáron a játék tere már inkább a 
község belsőségeire szorítkozik, a gyermek hát 
építsen a szabadban s faragjon gereblyét, 
szórólapátot, nyílpuskát. Őszkor van a beta-
karítás ideje. A gazdasági eszközök előállí-
tására kerülhet a sor, mert a legtöbb akkor 
van használatban. A gyermekek az idő nagy-
részét már úgy is á szobában töltik. Télen 
úgyszólván csak az udvar az a szabad tér, a 
hol a gyermek játszás czéljából megfordul, 

ha alkalmas az idő. Most van hát helyén 
játékbútorok előállításával foglalkozni. 

És így tovább. 
Jól tudom, hogy mindez, a miket elmon-

dottam, távolról sem meríti ki az iskolai slöjd 
kérdését. Talán egyoldalúlag is szóltam a 
dologhoz, a mennyiben jóformán csak a falut 
s a gazdasági életet tartottam szemem előtt. o o 
De megnyugtat az a tudat, hogy a választott 
irányban mégis csak mondottam valamit, a 
mi a városi élet és ipari foglalkozás szempont-
jából kibővítésre, vagy legalább némi meg-
goidolásra alkalmatos. 

S ha egyéniségemet itt-ott előtérbe toltam, 
ezt csak a közvetetlenség és dologiság kedvéért 
tettem s remélem, hogy ezért a megokolt 
szerén} telenségért senki sem fog engem ízlés-
telenségről vádolni. 

(Szomhathely) Seemann Gábor. 

o§>j"'äo  

Tanítók Háza. 
Az a kiváló lelkesedés, élénk érdeklődés és 

lázas tevékenység, a mely a Tanítók Háza 
létesítése körül fővárosi kartársaink legnagyobb 
részénél, különösen pedig az „Eötvös-alap" 
és a „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága" vezérfe'rfiainál nyilvánul, kell, hogy 
országszerte hasonló lelkesedést, érdeklődést 
és tevékenységet ébreszszen a tanítóság körében. 

Kell, hogy az ügy fontossága, a czél magasz-
tossága együtt tartson bennünket, érdeklődést 
és lelkesedést öntsön belénk és kitartó mun-
kásságra buzdítson. 

A jelszó rég ki van adva, a vezérek elől 
mennek s példát adnak a munkásságra, inga-
dozás, kételkedés és irigykedés nélkül teljes 
bizalommal kövessük őket, fejtsünk ki tőlünk 
telhető legnagyobb munkásságot arra nézve, 
hogy az ige testté váljon s hogy a vezérek 
által lobogtatott zászlót mielébb győzelemre 
juttassuk, v 

Mert, hogy ez eddigelé is meg nem történt, 
hogy a fönnálló akadályok mellett a meg-
valósítást illetőleg még most is csak így vagyunk, 
annak, az igen gyakran és sokszor jogosan 
hangoztatott kenyérhiány mellett, legtöbbünk-
nél a kényelemszeretet, a közönyösség, az 
ügy iránti csekély érdeklődés, az átkos egyet-
nemértés, irigykedés, gyanúsítás s az ezekből 
eredő széthúzás az oka. 

Magunk sés gyermekeink ellen vétünk az 
ilyen nembánomsággal és nemakaromsággal. 
Oly jeleseink nevéhez fűződik az ide irányuló 
mozgalom, a kiknek az ily emberbaráti intéz-
mények körül eddig is kifejtett követésre méltó 
tevekenységük, lankadatlan érdeklődésük, ez 
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irányban való gazdag élettapasztalatuk bizto-
síték a sikerhez; csak követni kell tanácsaikat 
és nem sajnálni semminémű fáradozást az 
eszme megvalósítására. 

Haladjunk az általuk jelölt úton és sem a 
vezérszerep, sem az abból szerezhető dicsőség 
ne gerjeszszen bennünk irigykedést s még 
kevésbbé gyanúsítást akár ellenük, akár köve-
tőik ellen, a mint az egyik-másik tanügyi 
lapban kifejezésre is jut. 

Örüljünk s büszkék lehetünk, hogy ily 
jelesekkel áldott meg az ég. 

Mindnyájunk érdekében eddig kifejtett tény-
kedésük s nyilvánított jóindulatuk osztatlan 
hálánkat, köszönetünket s elismerésünket ér-
demli. Bárki is nem lehet önérzetében sértett 
és az ügynek tesz szolgálatot, ha e tekintet-
ben az ő véleményüket teszi magáévá, ha az 
ő tanácsuknak a követője és az ő akaratuk-
nak a végrehajtója lesz. 

Ne vesztegessük az időt folytonos talál-
gatással, hogy mi módon gyűjtsünk, hol és 
menynyit állítsunk. Még egynek a fölállításá-
hoz sem rendelkezünk elegendő összeggel; 
előbb ezt kell megteremtenünk, azután jön a 
többi Fogjunk hozzá komolyan és meg ne 
restüljünk a munkában. 

Addig is, míg a vezérek ismert gazdag 
tapasztalattal megtalálják a leghelyesebb módot 
a létesítés végrehajtásához, adott körülmények 
között szorgalmatoskodjunk a gyűjtéssel. Alkal-
munk és módunk van hozzá s annyian egy 
kis jóakarattal csodákat művelhetnénk. 

Ne sajnáljuk a fáradozást, sohase mulaszszuk 
el megragadni a kínálkozó alkalmat s ne 
kicsinyeljük a fillért sem, mert a legcsekélyebb 
fáradozás és a legcsekélyebb adomány is 
ezreknek az alapja. 

Áldás lesz munkánkon, jutalmunk pedig az 
a boldogító tudat, hogy a szent ügy megvaló-
sításában nekünk is van részünk. 

Többet ér a tett a szónál. Dolgozzunk! 
(Szarvas.) Molnár János. 

j i Uül 

HIVATALOS ttESZ. 
1fr 

A vallás- és közokta tásügyi minis ter : 
Köszönetét nyilvánította: Bántfy Albert 

báró és neje, szül. Montbach Sarolta tírnőnek, 
a kik a karácsonyi ünnepek alkalmából a 
válaszúti áll. el. iskola összes szegény tanulóit 
mintegy 500 frt értékű ruhaneművel, köny-
vekkel, egyéb ajándékokkal látták el} Sámuel 
Lázár dr. orsz. képviselőnek, a L> több iskola 
szegénysorsú gyermekei' részére 1000 frt 
értékű ruhaneműt adományozott; a „Bars 
várinegyei népbanknak",« mely az aranyos-

maróthi áll. el. iskola és községi polg. leány-
iskola szegény tanulói felruházására 110 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: Mosd Gyula oki. el. iskolai 
tanítót a balatonfüredi Erzsébet-szeretetház-
hoz családtanítóvá; Wagner Ferencz oklev. 
tanítót a hradecz-kislehotkai áll. elemi nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Jelinek Márk szeniczi 
állami és Badius Simon oraviczabányai álla-
milag segélyezett közs. polg. isk. segédtanító-
kat a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába rendes 
tanítókká; Diószeghy Ilona oki. tanítónőt a 
rákosdi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Mikó Pálné, Vcgli Mária oki. tanítónőt a 
bártfai áll. elemi népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Fiiller Olga oki. tanítónőt az alsó-rákosi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jóváhagyta: A hajduvármegyei tankerületi 
tanítók Gönczy-egyesületének módosított alap-
szabályzatát folyó évi 1806. szám alatt kelt 
rendeletével. 

Áthelyezte: Horváth Mariska soroksári áll. 
el. iskolai tanítónőt a mosoni áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Kvíz Ilona eőrdarmai áll 
el. iskolai tanítónőt a beregszászi áll. elemi 
isk.-hoz jelen minőségben. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Pa)) István, inotai ev. ref. nyug. volt 
tanító 0 kiskorú árvája részére összesen évi 
199 frt 98 krt ; néh. Bépay Bazil gézsényi 
g. kath. tanító özvegye, szül. Zehof Anna 
részére évi 120 frtot; Fcnchea Vazul har-
madiai volt gör. kel. tanító árvája részére évi 
50 frtot; Kubina István nemes-ócsai nyug. 
tanító özvegye, szül. Jankó Viktoria részére 
évi 110 f r to t ; néh. Stubendek József zubereczi 
volt róm. katb. tanító özvegye, szül. Medveczky 
Ilona részére évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Cservik (Cserei) 
János nagykoszmályi munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanító részére 250 fr tot ; Besser 
László temes-kutasi róm. kath. munkaképtelen 
tanító részére évi 360 fr tot ; Czékus István 
miskolczi munkaképtelennek talált ág. evang. 
tanító részére évi 550 fr tot ; Momor Mátyás 
bagyőszi községi igazgató-tanító részére évi 
460 fr tot ; Guga Demeter jóvalcseli közs. el. 
isk. munkaképtelennek talált tanító részére 
évi 200 f r to t ; Eriing Lénárd eleki községi 
tanító részére évi 430 fr tot ; Gerbery Antal 
kovácsvágás-hutai munkaképtelennek talált 
róm. kath. tanító részére évi 350 fr tot ; 
Győriné Tripámer Aranka diósgyőri munka-
képtelennek talált áll. vasgyári tanítónő részére 
évi 330 fr tot ; Purea Trajla új-sopoti közs. 
el. isk, tanítónak évi 310 frtot; Quirini Julia 
fehértemplomi áll. el. iskolai tanítónő részére 
évi 500 irtotí. 
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„Miért nem maradtam néptanító?" 
A magyarországi szocziáldemokraták takti-

kájában van egy karakterisztikus vonás, a 
mely miatt eleve ki van zárva az, hogy ők 
valaha úrrá lehessenek a magyar nép szel-
lemén. Ez pedig az, hogy a jeles urak német 
pantallót akarnak húzni a magyar viszonyokra 
és a „forradalmi proletármozgalmat" a szerint 
a minta szerint akarnák megcsinálni, mint a 
hogy Németországban akarták megcsinálni 
Liebknechték — ezelőtt harmincz esztendő-
vel, a inely metódus azonban ma mái-
Németországban is elavult, lomtárba vetett 
ócskaság. Ama vörös kravátlis zsentlmenek 
a magyar nép viszonyait épp oly kevéssé 
ismerik, mint mi a Mars-lakókéit és merőben 
német mustrára dolgoznak. 

Ebbeli igyekezetükben eljutottak a nép-
tanítókra való vadászásig. Ez a vadászat 
magában Nagy-Németországban sem járt 
valami számbavehető eredménynyel; csupán 
Ausztriában birt a szoczializmus a tanítóság-
közt tért hódítani, annyira, hogy tavaly Bécs 
város szolgálatából öt tanítót bocsátottak el 
a szoczializmushoz való szítás miatt s hogy 
a rajkszráthban ülő 14 szocziáldemokrata 
képviselő közül kettő volt tanító. Ez a példa 
buzdíthatta a budapesti szoczialistákat is. a 
midőn a néptanítói testület után vetették 
ki hálójukat; nyilván úgy vélekedtek, hogy 
a kié az iskola, azé a jövő, — az iskola 
pedig azé, a kié a tanító. Nagyon helyes ez 
a vélekedés, de téves az a számítás, hogy a 
magyar tanítók követni fogják ausztriai kolle-
gáik egy részének példáját. 

Odaát, a nagy keveredésben, a hazaszere-
tet majdnem üres szó, ellenben nálunk el-
szakíthatatlan szent kötelék, a melyhez nyúlni 
kész veszedelem, a melyet meglazítani — 
bárki próbálja ezt — nem lehet. Ezek az 
okok gátolják meg azt, hogy sikere legyen 
ama kísérleteknek, melyeket a szoczialisták 
a magyar tanítók megnyerésére eddig tettek. 
A német pantallót nem lehetett a magyar 
viszonyokra búzni, ez az egész. 

De most a szoczialisták újra próbálkoznak. 
Egy röpiratot adtak ki, a melynek czíme az, 
a mit jelen czikkelyem fölé irtam: Miért nem 
maradtam néptanító? „Wolf Herman, volt 
német néptanító önvallomása" ez a f'üzetecske, 

a melyet bizonyára valami írástudó eszter-
gályoslegény fordított magyarra; legalább a 
stílus „magyarossága" és az a bámulatos tudat-
lanság, melylyel a német népoktatási dolgo-
kat a mi népoktatásunkra alkalmazza, erre 
vallanak. Kétségtelen, hogy a budapesti szo-
czialista-központ, melynek mozgékonysága 
ismeretes, módot fog találni arra, hogy ez a 
füzet minél nagyobb számban elterjedjen a 
magyar néptanítók közt. Es bizonyos, hogy 
a szoczialisták erősen reménykednek ennek 
az új agitácziós eszköznek a sikerében : hiszen 
egyéb czéljuk nem lehet ezzel a nyomtat-
vány nyal, mint a néptanítók megnyerése. így 
állván a dolog, talán érdemes lesz a röp-
irattal röviden foglalkozni, ámbár nem hiszem, 
hogy akadjon magyar néptanító, a kit es a 
könyvecske kiforgathatna eddigi álláspontjából. 

Wolf Herman úr az ő „önvallomásáéban 
elbeszéli, hogyan lett ő szoczialista, a minek 
következtében aztán otthagyta a tanítóságot, 
nehogy elvei ellen kelljen tanítania. „A 
tanítóképzőt — úgymond — mint igen jám-
bor és hazafiasan érző ifjú hagytam el 
Nemsokára azonban tolvaj módjára lopództak 
agyamba a kétkedés gondolatai." Először 
vallási kételyei támadtak. Azután „a nép-
nevelés nagy íróinak tanulmányozásával annak 
a megismerésére jutott, hogy a jelenlegi nép-
oktatásunk nem felel meg az oktatás ész-
szerű alapelveinek." 

Megvallom, hogy én nem tudom, igaz-e ez 
Németországban; de azt tudom, hogy erre a 
pontra nézve Magyarországban sokan vagyunk 
Wolf úrral egy véleményen; harczolunk is 
szóval és tollal, gyűléseinken és szaklapjaink-
ban hibás tanítási módok, rossz iskolai köny-
vek ós tanítástervezetbeli hibák meg hiányok 
ellen; sokszor nagyon vehemensen harczolunk 
és eredményeket is érünk el; folytatjuk a 
szellemi küzdelmet szüntelenül abban a tudat-
ban, hogy a jobb győzni fog, de a tökéletest 
nem fogjuk elérni soha sem; azonban eszünkbe 
sem jut, hogy szoczialistákká legyünk azért, 
mert „jelenlegi népoktatásunk nem felel meg 
egészen az oktatás észszerű alapelveinek." 

Minden magyar tanító azon van és azon 
lesz, hogy népoktatásunk fokozatosan töké-
letesedjék, de ha Wolf úr egyéb okokkal 
nem tud ránk hatni, ezzel az érvvel egyetlen 
követőt sem fog szerezni ebben az országban. 
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Wolf azután részletesen is elmondja, hogy 
mi kifogása van a mai népoktatási rendszer 
ellen. Leginkább a bitoktatás mai módját 
kárhoztatja Kifogásolja, hogy a biblia mesé-
sen adja elő a létező dolgok keletkezését, 
tehát a tudománynyal ellenkezően; mi azon-
ban ezen nem indulunk meg, mert tudjuk, 
hogy az eszmélni kezdő 6 — 7 éves gyermek 
már kutatja a dolgok eredetét és tudjuk azt 
is, hogy a szükséges magyarázatot még ha 
akarnók sem adhatnók meg neki természet-
tudományos alapon. Elitéli az arczpirító és 
szem érem sértő részeket, melyek a bibliai 

- történetben előfordulnak ; ezt én is megteszem 
és megtette legkiválóbb szaklapjaink egyike 
is; ki is gyomlálják ezeket a részleteket a 
gyermekeknek szánt bibliákból, a nélkül, 
hogy szoezialistákká kellene lennünk, a bib-
lia örökszép részletei pedig megmaradnak az 
erkölcsi nevelés becses eszközeiül. Hibának 
mondja továbbá azt. hogy a gyermekek a 
bibliában „oly személyekkel ismerkednek meg, 
a kik 3—4 ezer évvel ezelőtt, vagy egyál-
talában nem is léteztek a földön." De ha 
így akarjuk fölfogni a dolgot, akkor az álta-
lános és a hazai történet tanítása sem helyén-
való, meg aztán tündérmesékkel sem kell 
gyönyörködtetni a gyermekeket. 

Wolf úrnak a pedagógiája tehát gyenge 
lábon áll, a mit bizonyítanak az írás-olvasás 
tanításáról megeresztett szentencziái is; úgy, 
hogy be kell látnunk, hogy Wolf úr nem 
annyira a szoczializmus dicső szózatának bivá-
sát követte, mint inkább egy tévesen válasz-
tott pályával szakított, a midőn a tanítóság-
tól búcsút véve, fölcsapott a természetes gyó-
gyítómód orvosának. Eddig tehát Wolf úrnak 
sem az érvei, sem a pedagógiája nem hatot-
tak meg bennünket. Abban aztán igaza van 
derék exkollegánknak, hogy a történet ma még 
nagyrészt véres háborúkról való tanítás, 
évszámok és csataterek magoltatása. De mái-
rég fölismerte a tanítóság a helyes utat és 
minden törekvésünk arra irányul, hogy a 
helyes út követése általánossá váljék; ezt el 
is fogjuk érni, még pedig szoczializmus nél-
kül. De nem lesz egyetlen egy magyar tanító 
sem, a ki a Wolf röpiratán föllelkesedve, 
bevinné a népiskolába a Marx-féle materia-
lisztikus (anyagelvi) történeti fölfogást. 
E szerint p. o. — a W. példáját idézve — 
Bismarck nem volt nagy államférfi, a ki meg-
csinálta a német egységet; a német egység 
megcsinálódott azért, mert a kapitalisták, 
gyárosok érdeke azt kívánta, hogy hulljanak 
le a vámsorompók és bővüljön ki a terület, 
melyen ők árúikkal versenyeznek; B smarck 
pedig csak eszköze volt ennek a gazdasági 

fejlődésnek. Micsoda nagyszerű történettaní-
tás lenne az a nép'skolában, ha mi — hódolva 
a materialisztikus fölfogásnak — anyagi dol-
gokban mutatnók ki a rugókat, melyek Szent 
Istvánt, IV. Bélát, Hunyadv Jánost, Mátyást, 
Bocskayt és Rákóczyt cselekvésre indították 1 
Hát még milyen helyes dolog lenne az, ha a 
természetrajzban Darvin tanításait vinnők be 
a népiskolába! Igazán bámuljuk a mi jám-
bor szoczialistáinkat, a kik abban a hitben 
ringatódznak, hogy a magyar néptanítók közt 
ilyen tanításokkal lehet agitálni. 

A mit Wolf' úr még ezután mesél, az már 
a vakbuzgó szoczialista szándékos rémlátása. 
E szerint: a törvények ismeretére azért nem 
tanítják a gyermekeket, hogy ügyes-bajos dol-
gaikban ne tudjanak eligazodni a maguk 
eszével és kénytelenek legyenek majdan a 
kapitalista ügyvédeket gazdagítani. A helyes 
betegápolás titkaiba azért nem avatja be az 
iskola az ő növendékeit, hogy majdan annál 
sűrűbben szoruljanak a kapitalista doktorokra. 
Az egészséges lakás és a jó táplálkozás elő-
nyeit azért nem ismertetjük meg a nép gyer-
mekeivel, mert különben nagy igényeik támad-
nának és a munkaadóktól majdan magas 
munkabért követelnének. És így tovább. No 
hát, ezt a német maszlagot magyar tanító 
nem veszi be. Hiszen mi tudjak, hogy taní-
tási tervünkben ki van mondva a polgári 
jogok és kötelességek ismertetése, hogy az 
egészség ápolásáról, az egészséges lakásról 
és a helyes táplálkozásról majdnem minden 
valamirevaló népiskolai olvasókönyvünkben 
számos hosszú olvasmány szól. 

Végre azonban elsüti a derék német a 
nagv bombát: rámutat a tanítói nyomorra, 
a 300-forintos fizetésre. „Ez, ez az igazi, ez 
fáj a magyar tanítóknak, ennél a gyöngéjük-
nél lehet őket megfogni " így okoskodhattak 
azok, a kik annyira szeretnének közülünk 
fegyvertársakat toborzani. De ebben is rosz-
szul számítottak. Mert való igaz, hogy leg-
többünknek még nagyon sanyarú az állapota 
és tagadhatatlan dolog, hogy nagy, nehéz és. 
fontos munkánk még a legjobb esetben is 
csak nagyon szerényen van díjazva; de más-
részt, ha visszatekintünk a múltra, el kell 
ismernünk az e téren való nagy haladást is; 
főképen pedig tudjuk azt, hogy nem fölfor-
gató politikai eszmék propagálásával, hanem 
magasztos hivatásunknak egyre jobban és lel-
kesebben való teljesítésével fogjuk magunk-
nak kivívhatni a teljes anyagi elismerést. 

Ezenfölül a mi föladatunk nem az egyes 
néposztályok szétválasztása, hanem azok egybe-
olvasztása ; a mi hivatásunk nem az, hogy 
eszközül szolgáljunk valamely politikai irány-



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 86. SZÁM. 

nak az osztályellentétek kiélesítéséhez, hanem 
az, hogy az osztályellentéteket — a meny-
nyire tőlünk telik — tompítsuk. 

Bizonyos, hogy a szegény munkásnép sor-
sát semmi más kabátos ember olyan élénk 
figyelemmel és igaz érdeklődésssl nem kiséri, 
mint mi tanítók. A pap hozzánk képest gond 
nélkül él, a jegyző hozzánk képest úr ; sze-
gény ember baját pedig csak szegény ember 
tudja megérteni. Szívünk érzelmeinél fogva, 
életviszonyaink és foglalkozásunk következ-
tében mi állunk legközelebb a munkásréte-
gekhez. Nem csoda tehát, ha az új politikai 
irányok minket akarnak megnyerni és álta-
lunk akarnak a népre hatni. Ez nem is lehet 
máskép és bizony — akár tetszik ez néme-
lyeknek, akár nem — a kor eszméi a mi 
agyunkon keresztülszürődve jutnak el a nép-
hez. De az bizonyos, hogy mindenkor távol 
fogunk maradni minden oly áramlattól, mely 
nem jelenti egyúttal a magyar haza, a magyar 
nép és a magyar nyelv lángoló szeretetét is. 
Ebben a fölfogásban a magyar tanítóságot 
legkevésbbé sem fogják megingatni az olyan-
féle eszmék, a minőket Wolf Herman úr 
hirdet. Bolygó. 

I R 0 D A L 0 M. 
A Nemzeti Nőnevelés,e kitűnő folyóirat,melyet 

Sebestyénné-Stetina Hona kiváló szakértelemmel 
szerkeszt, folyó évi 1. füzetével fönnállásának 
immár 20. évébe lép s ez alkalomból meg-
ragadjuk az alkalmat, hogy mi is melegen 
ajánljuk e tartalmas folyóiratot a fiatalabb 
tanítónők figyelmébe s azért csak a „fiatalabb" 
tanítónők figyelmébe, mert, a szerkesztő vallo-
mása szerint, „a régebbi tanítónői nemzedék 
javarészben támogatásában részesíti a Nemzeti 
Nőnevelést részint mint munkatárs, részint mint 
előfizető". A XX. évfolyam 1. (januári) füzete 
is gazdag tartalommal jelent meg. Az „Erzsébet-
nőiskola" új gondnokáról, Pauer Imre dr , 
min. tanácsosról, a kinek arczképe is látható 
a füzetben, Sebestyénné-Stetina Ilona ír ; a 
„tanítás művészetét" Schön József fejtegeti 
érdekesen és tanulságosan; Poznan Jolán a 
„dolgozó nők érdekében" közöl egy minden 
nőt érdeklő czikket. Van e füzetben gazdag 
„nőnevelési szemle" és tartalmas irodalmi 
rovat. A Nemzeti Nőnevelés előfizetési ára 
egész évre 2 f r t ; ez az összeg a folyóirat 
czímére az „Erzsébet-nőiskolába" _ (VI. ker. 
Andrássy-út) küldendő. 

A Nagy Képes Világtörténetből ismét két 
füzet jelent meg. A 9.-ben Egyptom elzüllé-
sével foglalkozik, a 10. füzet meg a zsidó 

nép történetével foglalkozik. Ez utóbbi füzet 
a legjelesebb orientalista, a nagvhirű Maspero 
világhírű müve után készült. A Képes Világ-
történet egy-egy füzete 30 kr. Kapható minden 
könyvkereskedésben. 

A német nyelv tanulására általánosan ked-
velt Bóder Adolf-féle Levélszerinti oktatás 
harmadik javított és tökéletesen átdolgozott 
kiadásában, füzetes alakban indul meg a 
Lampel R. (Wodianer P. és Piai) könyvke-
reskedés kiadásában. Róder „levelei" a Tous-
saint-Langenscheidt-féle módszert követve, 
világos és könnyű példákkal szolgálnak és 
belőlük könnyű szerrel lehet megtanulni nem-
csak a grammatikát, hanem azt is, hogy kell 
németül beszélni. E módszer fölöslegessé teszi 
a nyelvmestert és minden tekintetben szabatos 
és megbizható. Az új kiadás jóval terjedel-
mesebb az előbbieknél és hogy mindenki 
könnyen hozzájuthasson, füzetenkint is kap-
ható. Egy-egy füzet ára 20 kr. A füzetek 
akár egyenkint, akár 5—5 füzetre való elő-
fizetéssel szerezhetők meg. 

A Magyar Kritika január 15-iki számában 
körülbelől hiísz könyvről és színházi újdon-
ságról olvasunk szakavatott, tárgyilagos kri-
tikát. A vezérczikk kegyeletes megemlékezés 
Szilágyi Sándorról s egyben a nagyérdemű 
tudós működésének méltatása Szádeezky Lajos 
tollából. Egy czikk Pásztor Árpád Jézus 
czímű költemény-cziklusáról szól, élesen elítél-
vén a fiatal verselőt, ki olyasvalamit mert, 
a mit még senki: megteszi Jézust szerelmes-
nek, hitetlennek, meggyőződéstelennek. (Ideje 
is már, hogy bizonyos „irók" és „költők" 
keresztényellenes, vallássértő merészségeivel 
foglalkozzék a komoly sajtó. Orrendünk, hogy 
a Magyar Kritika, enyhén ugyan, megteszi 
azt, a mit a napisajtó czélzatos következe-
tességgel elmulaszt. Szerk.) Téglás Gábor Buda-
pest régiségeiről, a Kuzsinszky Bálint által 
szerkesztett gyűjteményről ír elismerően; Rácz 
L. Armstrong Isten és lélek cz. tanulmányát 
ismerteti, melyet Péterfi Dénes ültetett át 
magyarba, Kerekes György Vajda Jánosnak 
egy régi s most újra megjelent vadászköny-
véről; Téglás Béla Erődi Béla Szentföldjéről, 
Nyári Sándor a magyar születésű Tilgner 
Viktor szobrász válogatott müveiről, Balassa 
József Kazinczy Ferencz levelezéseinek 8-ik 
kötetéről, ugyanő Vámbéry Rusztem és Kál-
mán Mihály német-magyar jogi szótáráról ír. 
A Magyar Kritika havonkint kétszer jelenik 
meg Benedek Elek szerkesztésében. Előfizetési 
ára egész évre 5 frt. Kiadóhivatal: Kertész-
utcza 45. 
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A Régi Magyar Könyvtárból ismét két 
füzet jelent meg; az egyik: Bessenyei György: 
Agis tragédiája. Kiadta dr. Lázár Béla. Az 
eredeti 1772-iki kiadás czímlapjának hason-
másával. — A másik: Bolyai Farkas: II. 
Mohamed. Szomorújáték három fölvonásban, 
1817, kiadta Heinrich Gusztáv (Régi Magyar 
Könyvtár XIV.) Budapest 1899, Franklin-
Társulat. Ara fűzve 50 kr. A világhírű magyar 
mathematikusnak e szomorújátéka főleg tár-
gyánál fogva köti le érdeklődésünket: Irene 
megindító történetét tartalmazza, mely külö-
nösen Kisfaludy Károly legjobb tragédiája 
révén igen ismeretes; de irodalomtörténeti 
jelentőségű azzal is, hogy Kisfaludy Irene-
darabjának nemcsak forrása, hanem alapja is. 

Közigazgatási megyei térképek. Hátseklgnácz 
térképész Magyarország megyéit igen érde-
kes térképekben mutatja be. E térképek a 
szokott föld-, hegy- és vízrajzi beosztáson 
kívül, szines képekben föltüntetik az illető 
megye terményeit, népviseletét, a jellemző 
iparágakat, melyeket területén müveinek, 
mívelődéstörténeti szempontból fontos helyeit, 
nevezetesebb épületeit. Szóval e térképek 
mindegyike egy-egy .képekben beszélő föld-
rajz. A most megjelent térkép, a sorozat 
49 — 50-ik száma, Krassó-Szörénymegye. — 
Megjelent Latnpel R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében és ára 30 kr. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
EB A „Magyarországi Tanítók Országos 

Bizottságának" igazgató-tanácsa január hó 
26-án népes ülést tartott Lakits Vendel el-
nöklése mellett. Az igazgató-tanács Ujváry 
Bélának, a Népt. Lapja szerkesztőjének köszö-
netet szavaz, a miért a Tanítók Háza ügyét a 
lapban oly melegen fölkarolta. — Az évzáró 
vizsgálatok eltörlése tárgyában adott be indít-
ványt a Vastankerületi Tanító-egyesület, Nádas 
Sándor pedig az iskolaszéki intézmény eltör-
lése tárgyában tett javaslatot. Az előbbi év-
záró ünnepélylyel kívánja pótolni a vizsgálatot, 
az utóbbi az iskolaszék helyett egy ellenőrző-
bizottságot kivan, melynek tagjai a kir. és 
egyházi tanfelügyelők, a tiszti orvos és a 
gondnok legyen. Mindkét indítványt kiadja az 
Orsz. Biz. az összes tanító-egyesületeknek 
véleményadás czéljából s egyszersmind ez ügy 
figyelemmel kísérésére és referálására egy 
Bursics E., Jóssá D., Ember J., Mora I. és 
Peres S.-bóI álló bizottságot kér föl. — A 
Népnevelők Bp. Egyesülete indítványára kér-
vényt ifitéz az Orsz. Biz. a kultuszminister 
úrhoz, hogy az iskolák részére neves művé-

szek történelmi képeinek másolatát az iskolák 
részére beszerezni kegyeskedjék. (L. mai szá-
munk 1. czikkét. Szerk.) — A Besztercze-Na-
szódm. Tanító-egyesület indítványára fölkéri az 
Orsz. Biz. a minister urat, hogy a Néptanítók 
Lapját és a ministerium összes kiadványait 
kegyeskedjék megküldeni az összes általános 
tanító-egyesületi könyvtárak részére. Egyszer-
smind azt is kéri, hogy a minister úr kegyes-
kedjék elrendelni, hogy az iskolafentartók 
ilyen könyvtáraknak helyiséget is adjanak. — 
Az Aradvidéki Tanító-egyesidet javaslatára az 
Orsz. Biz. kérvényt intéz a minister úrhoz 
aziránt, hogy egyes vidékeken tanítók tanuló 
gyermekei részére internátusokat szervezni 
kegyeskedjék. — Józsa Dániel referálása alap-
ján a Zidamegyei Tanító-egyesület 4 indítvá-
nyára a következő határozatokat hozta az 
Orsz. Biz.: az útadó eltörlése és a tanítók 
képesítésének államosításának tárgyában peti-
czionál. A gazdasági tanfolyam tökéletesbíté-
sének kérdése fölött napirendre tér. — Hajós 
Mihály titkár jelentése szerint az 1898. évben 
közel 2000 levelet küldött szét a titkári hiva-
tal; a postaköltség maga 113 frt volt. A 
húsvéti (tavaszi) közgyűlés tárgyai lesznek: 
1. A nyugdíjalap mai állapota. Ember János 
előadása. 2. A Tanítók Háza. Előadja Józsa 
Dániel. 3. Az Orsz. Biz. szélesebb alapra fek-
tetése. 4. Az igazgató-tanács újjáalakulása. (II) 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
H. M. A tanításdíjjal együtt igen. Erre 

nézve tanácsadónkban már elmondtuk véle-
ményünket. 

15. Sándor. Az özvegy a féije együttes 
(összes) jövedelmére igényt tarthat V2 évig. 

F. S. Igen, ily ügy a közigazgatási bíró-
sághoz tartozik. A kérvényt 14 nap alatt a 
közokt. ministeriumnál kell beadni. 

A. Z. Kivágathatja, de az iskolaszék enge-
delmével. Szép szóval cze'lt fog érni, mivel 
az iskolaföntartónak kötelessége a tanító 
jövedelmét ( C s ö k k e n é s t ő l megóvni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö cs. és ap. kir. Felsége a szapári 

róm. kath. hitközségnek iskolaépítkezési ,czé-
lokra 100 f'rtot méltóztatott magánpénztárá-
ból legkegyelmesebben engedélyezni. 

.— Az állami tanítók körében, mint min-
ket minden oldalról értesítenek, nágy örömet 
keltett ministerünknek lapunk 3. számában 
közölt és (H.) jegyű kjtüno, munkatársunk 
nagy érdekű czikkével • kommentált, rendelete. 
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Az állami tanítók orsz. egyesületének választ-
mánya február 2-án Budapesten ülést fog 
tartani s ez alkalommal, mint halljuk, mintegy 
száz áll. tanító fog Wlassics ministernél tiszte-
legni, hogy megköszönje ő nagyméltóságának 
a tanítók iránt érzett s az említett rendelet-
ben kifejezésre jutott nemes jóindulatát. Ez 
a küldöttség, úgy halljuk, Halász Ferencz 
oszt.-tanácsos úrnál, a tanítók igazságos ügyei-
nek ez igaz barátjánál is fog tisztelegni Kozma 
F. egyesületi elnök vezetése alatt. 

— Az „Eötvös-alap" orsz. tanítóegyesület 
ez évi február 2-iki Eötvös-ünnepén, meZyet 
a Tud. Akadémia termében tartanak meg, a 
díszelnöki széket Molnár Viktor min. tanácsos 
fogja elfoglalni s az elnöki beszédet is ő méltó-
sága fogja tartani. Az emlékbeszéd meg-
tartására ezúttal Józsa Mihály segédtanfel-
ügyelő vállalkozott, költemény elszavalására 
pedig Bur sich Ernő derék fővárosi kartársunk. 
A február 2-iki Eötvös-ünnepről lapunk jövő 
számában fogunk tudósítani. 

— Világ folyása a külföldön. Míg a mi 
államférfiaink a belügyi politika terén a békés 
megoldás módozatait keresik a sikerre való 
szerencsés kilátással, addig a külföldön is 
nagyfontosságú békeakczió indult meg. Nem 
az orosz czár lefegyverezési indítványát értjük, 
hanem azt a közeledést Francziaország és 
Németország közt, a melylyel a franczia és 
német lapok foglalkoznak. Egy nagytekin-
télyű német lap, nyilván felsőbb sugalma-
zásra, vezérczikkben foglalkozik e közeledéssel 
s czikkét a következő szavakkal fejezi be : 
, A Francziaországgal való becsületes béke 
nemcsak Oroszországhoz való viszonyunkat 
javítja, hauem megkönnyíti Ausztriának és 
Olaszországnak állását is velünk szemben, 
megerősíti pozicziónkat a nagy tengeri hatal-
makkal való versengésben, szóval sokkal 
közelebb hoz Grohichovszky eszméjének meg-
valósításához, a mely az európai kontinens hatal-
mainak szövetkezését, mint politikájának leg-
magasabb czélját tűzi ki a közeli időre." Ennél 
fontosabb és örvendetesebb hírt a külföldről 
rég ideje kaptunk. Csak meg is valósuljon! 
Ezt a törekvést egyébiránt egy angol állam-
férfi beszéde is megerősíti. A legutóbbi ese-
mények, mondotta az államférfi, eloszlatván 
a veszedelmes félreértéseket, a legnagyobb 
mértékben előmozdították az angolok és 
francziák között való tartós jóviszonyra való 
kilátást s remélhető az is, hogy Anglia és 

Oroszország Kelet-Ázsiában tartós egyetértésre 
fognak jutni. — Rómából írják, hogy a pápa 
az 1900-ik évet jubileumi esztendővé prok-
lamáltatja. Ez alkalomból nagy egyházi 
ünnepségeket fognak ülni az egész föld 
kerekségén, mint a megváltás 18 százados 
emlékünnepeit. E czélra a Vatikánban külön 
bizottságot alakítottak a bíboros kongre-
gácziók tagjaiból. A nagy jubiláris ünnep 
programmjában főszerepet fog játszani a 
rendkívüli bucsuk (bűnbocsánat) engedélye-
zése, de a pápa határozott utasítására szigo-
rúan mellőzendő lesz a bucsuk egybekötése 
bármilyen czímű vagy ezélú adományok, 
péteríillérek stb. gyűjtésével. Magyarországon 
is megindultak a készülődések a XX. század 
kezdetének megünneplésére; az egyetemes 
ünnepet nálunk össze fogják kötni a magyar 
kath. egyház fönnállásának 900 éves jubi-
leumával. 

— Az Országos Közegészségi Egyesület 
a Trefort-alapból a rendelkezésre álló kama-
tok erejéig 10 —100 arany-koronára rugó 
jutalmakat oszt ki, azonkivűl díszokleveleket 
ád olyan egyéneknek (férfiaknak és nőknek), 
kik a mértékletesség, tisztaság, egészséges 
építkezés, lakás és életmód terjesztése, visszás 
szokások megszüntetése, egészséges játékok 
és szórakozások meghonosítása útján vagy 
bármi más módon kisebb vagy nagyobb kör-
ben, a családi vagy közéletben a közegészség-
ügy előmozdításában érdemeket szereztek. E 
pályázat első sorban a lelkészeket, tanítókat 
és községi elöljárókat illeti. A kik a Trefort-
díjra számot tartanak, az egyesület elnöksé-
géhez intézett levélben maguk jelentkezhetnek, 
kitüntetvén az okokat, melyeknél fogva a 
díjra számíthatnak. A díjazásra érdemeseket 
ajánlhatják továbbá az egyesület elnöksége, 
titkársága, választmányi tagjai, az egyesület 
bármely tagja, meg az egyházi, iskolai és 
politikai hatóságok. A ályázó-leveleket és 
irott ajánlatokat 1899-ik évi februárius 15-ig 
az egyesület elnökeégéhez czímezve (Budapest, 
V., Báthory-u. 12.) kell beküldeni. 

— A Szathmáry-síremlék albizottsága 
f. hó 26-án Halász Ferencz oszt.-tanácsos 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen a síremlék 
ügyében hoztak határozatokat, miután a pénz-
táros a gyűjtés eddigi eredményéről beszámolt. 
A bizottság lapunk útján ismét fölkéri azokat, 
a kiknél még gyűjtőívek vannak, hogy az 
íveket a Néptanítók Lapja czímére mielőbb 
beküldeni sziveskedjenek. Elhatározta továbbá 
a bizottság, hogy a gyűjtést f. évi április 
végéig folytatja s így a tavaszi közgyűléseken 
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is lehet még az alap javára gyűjteni. Az 
alapító-levél megszerkesztésére Péterfy Sándort 
kérték föl. A síremléket tudvalevőleg augusz-
tusban leplezik le, a midőn a vidéki tanítóság 
képviselői is jelen lehetnek a leleplezésen 
az augusztusi nagygyűlések alkalmából. 

— Népies előadások. „Trencsénvármegye 
ált. tanítótestülete", mint lapunkban már 
említve volt, elhatározta, hogy a nép számára 
népies előadásokat fog tartani. Bocsek György 
elnök buzgólkodásából ezek az előadások már 
megyeszerte megkezdődtek s maga az elnök 
a gyümölcsfa-tenyésztés hasznáról, a gyümölcs-
értékesítés módjairól s a hasznos madarak 
védelméről 8 helyen tart fölolvasást. Dicsé-
retes tevékenységet fejt ki ez irányban az 
illavai járáskor s buzgó elnöke : Winkler 
Ágoston. Az illavaiak a fölolvasásokat január 
15-én kezdették meg s hetenkint egyszer 
márczius 19-ig tartják. A fölolvasók közt 
vannak: dr. Chorényi József esperes-plebános, 
Winkler Ágoston, dr. Bosenthal körorvos, 
Csernyik Antal és Hrubisskó Miklós tanítók, 
Dudácsek Miklós közs. biró, Donath M. állat-
orvos, Becska és Ferényi Ferencz lelkészek. 
Ügy ezek, valamint a többi (tót nyelven 
tartott) előadások tárgyai: gyümölcsfa-tenyész-
tés; munkástörvény; a szoczializmus káros 
következményei; a kivándorolt magyar hon-
polgárok sorsa (nyomora) Amerikában; föld-
mívelés, tekintettel a helyi talajra; méhészet; 
a hasznos állatok (madarak) védelme; a hegyi 
földmívelés és állattenyésztés; a szeszes italok 
mértéktelen élvezetének hátrányai; egyes lel-
kesítő részletek a magyarok történetéből; az 
állam jótéteményei a felvidék tót lakóival 
szemben stb. A már említetteken kívül részt-
vesznek még a hasznos munkában: Havas Leó, 
.Zsittnyay János, Barinka József, Klika Lajos, 
Prekopp Ferencz, Bielik Endre és Fojtik Tóbiás 
tanítók. Úgy a „trencsénmegyei tanítótes-
tület "-et, valamint e hazafias munka minden 
részesét őszinte elismerés és hála illeti meg. 
Ok eltalálták a helyes utat: így kell a népet 
jó irányban vezetni, kivált nemzetiségi vidéke-
ken ! Jól eső érzéssel jegyezzük föl, hog . 
hazafias, derék munkát nagyobb részében nép-
tanítók teljesítik. 

— Megjutalmazott tanítók. „Abaúj-Torna-
vármegye", mint nekünk Kassáról írják, a 
magyar nyelv tanításában kitűnt, következő 
tanítókat 50—50 frt jutalomban részesítette: 
Jánossi, semsei r. kath. tanító; Csernyiczki 
Béla, benyéki ág. ev.; Strassburger Endre, 
a.-mislyei r. kath.; Bacsinszky Ede, hilyói r. 
kath.; Murin László, újvárosi g. k. és Bendicsák 
Emma, sompataki n.-hutai tanítónő. 

— A Szathináry-alapra újabban adakoztak: 
Fülbier Béla (Budapest) 50 kr; Vargha István 
(Nagy-Kőrös) 50 kr ; Krausz Mór (Ádánd) 
20 kr; Gemeiner Áron (Nádasd) 10 kr ; Bosen-
berg Soma (Mélykút) 15 kr; Csáp Sándor 
(P.-Károlyfalva) 15 kr; Beitzer S. (D.-Szerda-
hely) 15 kr; Szigeti Rezső 5 kr; Prinz Fidél 
(Új-Arad) 10 kr ; T. Á. 15 kr; Fekecs Sándor 
10' kr ; Szimkó Antal 10 kr ; P. F. 5 kr ; 
II. S. 5 kr; Szűcs József 10 kr; Kiss Béla 
10 kr ; Hevesmegyei ált. Tanítóegyesület (be-
küldte: Szirmai Miksa, pénztáros) 10 fr t ; 
Pálmy Péter (Német-Bencsek) gyűjtése 1 frt 
50 k r ; (ehhez járultak: Pálmy Péter 50 kr ; 
Pálmy György 50 kr; Keller Róza 50 kr = 
1 fr t 50 kr.); Bún Samu (Nagy Kanizsa) 
gyűjtése 1 frt 30 kr ; (ehhez adtak: Bún Samu 
50 kr; Kalcsok Leo 20 kr; Kárpáti Manó 
20 kr ; Bosenberg M. dr. 20 kr ; Villányi H. 
dr. 20 kr = 1 frt, 30 kr.) Eddigi gyűjtésünk 
összesen 2358 frt 75 kr. (A Ma. l'a. Ka.-ja 
által kezelt összeggel befolyt összesen 24.34 frt 
83 kr.) 

— Gyűlés. A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület téli rendes közgyűlését f. évi febr. 
hó 9-én tartja, Gyergyó-Tölgyesen. 

— Halálozás. Bozgonyi Lajos polg. isk. 
tanító életének 58-ik, tanítói működésének 
38-ik évében Nagy-Kanizsán elhunyt. Áldás 
legyen emlékén! 

— Siijtóhíbaigazítás. Seemann Gábor munkatár-
sunknak „.1 magyar slöjd" cz. czikkében (1. Népt, 
Lapja 4. száma) „pigét" helyett hibásan „rigét" 
fordul elő. A „pige" fából készült, kettős kúpra fara-
gott játékeszköz; egyes vidékeken „piliezkének" is 
nevezik, de „rigének", tudtunkkal, sehol. Ezennel 
helyreigazítjuk. 

A szerkesztő postája. 
I'ápa. Forduljon dr. Krécsy tanár úrhoz (VI. ker. 

főreáliskola); az amerikai iskolaviszonyoknak ő ala-
pos ismerője s talán lesz szives megadni a kivánt. 
fölvilágosításokat. — A Tanítók Háza kérdéséhez 
tömegesen kapjuk a hozzászólásokat; azokat, a 
melyek valami újat mondanak, lehetőleg közölni 
fogjuk, a többit azonban, lapunk szűk terére való 
tekintetből, sajnálattal mellőznünk kell. A tavaszi 
tanítógyülésekig a kérdést mindenesetre napirenden 
szándékozunk tartani, de egy számban csak egy ily 
közleménynek adhatunk helyet. — V. S. N.-Jíittse. 
Átküldtük az egyet, nyomdának figyelembevétel 
végett; mi, nagy sajnálatunkra, nem használhattuk, 
mert lehetetlen ezzel a kérdéssel továbbra is foglal-
koznunk. — K. M. N.-Sz.-Mihály. Buzgalma föltét-
len dicséretet érdemel, de ezúttal nem közölhetjük. 
— „Igyekező." Ha lesz terünk rá, talán közölni 
fogjuk, de oly rengeteg sok az elfogadott czikk, 
hogy határozott Ígéretet nem tehetünk. — 1). J. 
S.-Bogyoszló. Szíveskedjék a kérdést megismételni, 
mert mi minden levélre nem emlékezhetünk ; a mi 
beérkezik, arra válaszolunk is, a leveleket azonban 
nem igtathatjuk. — H. S. Bánlak. 1. Kapnak, de 
deczember végéig kell érte folyamodni, fényképet 
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és 50 kr. kiállítási költséget kell mellékelni. 2. Az 
bizony szomorú, de azc'rt föl kell vennie. Tegyen 
egyébiránt jelentést a kir. tanfelügyelőségnek. 3. 
A mi nem személyi kiadás; tehát a taneszközök stb. 
— V. K. Grócza. 1. Valószínű, hogy az állam is 
alkalmazni fogja. 2. Nem fizetnek a bizonyítványért. 
2. Bélyegmentes. — V. P . Ftruka. Ilyen póttan-
folyam nem volt eddig, nem is lesz. — Kételkedő. 
1. Tegyen jelentést a nyugdíj-intézetnek. 2. Talán 
megkapja. 3. Megírtuk már többször. 4. A minister-
hez folyamodjék. 5. Minimum 30. Czikkét nem kö-
zöljük. — Borzsai. Szabad; de okos ember nem 
büntet úgy. — H. P . Baranya-Kisfalud. Az iskola-
szék első határozata a legokosabb. Két osztályt 
tanítani nem köteles. Válaszszanak még egy tan í tó t ; 
addig fizessenek, a mint el is határozták, önnek a 
külön fáradságért havonkint 15 fr tot . Ha 80-nál 
kevesebb a tanítvány, akkor veheti csak össze az 
osztályokat; szükség esetén felét délelőtt, a másik 
felét délután taní that ja . — X. Csíki. 1. Még meg-
fontolás tárgyát képezi; 82.006. sz. a. van 2. Az okmá-
nyokat innen a közig, bizottsághoz küldték. 3. Nem 
szokták tenni, ha az illetők ellen nincs kifogás. 
4. 5 Ezt a kir. tanfölügyelőségnél tudhat ja meg. 
6. Nem szükséges, mert az eredeti úgyis hitelesítve 
van. — V. 1. Tamásfalya. Már elintézték 73.280 sz. 
alatt . — M. A. Abrudbánya. Megtörtént 82.614. sz. 
alatt . — B. E. T.-Vásárhely. Kérjen ú ja t a minis-
teriumtól bélyegtelen kérvényen. — 11. A. Márk. 
Meg lesz nemsokára 83.310. sz. a. — B. J. Mogyorós. 
Már el van intézve 88.737. sz. a. — I). F. Napkor. 
B. P . Tasádfő. Megsürgettük. „Boldog." 1. Nincs 
i t t . 2. Nem tudjuk , mert a földmívelési minis-
teriummal nem állunk hivatalos összeköttetésben. — 
K. S. Monó. Kérvénye nincs i t t . — K. M. Bug-
Pasztély. 76.913. szám alatt v a n ; megsürgettük. —• 
Máuczos József urat kérjük pontos lakczímének lev. 
lapon való mielőbbi beküldésére, hogy a kiutalvá-
nyozott tiszteletdíjat megküldhessük. — S. L. M. 
Gr. P . 1. A korpótlék erre az iskolai évre csak október-
től kezdve jár, azért utalványoznak ki 4 frt 17 krral 
(egy havi részlettel] kevesebbet; jövő iskolai évben már 
csonkítatlanul fogják kapni az 50 fr tot . 2 Ha az ada-
kozók mind beleegyeznek: lehet. - Cs. A. Nem 
tudjuk. — P . I . Rajecz. Áttettük a kiadóhivatalhoz; 
ott fognak intézkedni. Mi utalványoztuk; a többi 
nem tartozik ránk. — V. I. Nagy-Kovácsi. Jelent-
kezzék az egyesület elnökénél. Ajánljuk a „Népne-
velők Lapjátkiadóhivatal: Teréz-körút 3. sz.; elöf. 
ára '/» évre 1 frt . — P . J. Bilin. Újra kell folya-
modni (a korpótlékért is), hivatkozhatnak az előb-
beni számra, de épp úgy szereljék föl, mint első 
izben. — Ii. P. Biijinok. Nem, csakhogy ön téved. 

— K. J. Arad. 1. Adjanak be mindkét ministerium-
hoz kérelmet és megkapják, a mi megkapható. 2. A 
kiejtés vidékek szerint változik; mi a j'-vel valót 
tar t juk helyesnek. — X. Y. Az Andrássy-úti polg. 
tanítónőképzői.en most folynak a m. oszt.-vizsgálatok, 
de lesznek márczius vége felé is. Összevont vizsgálat 
engedélyezéséért a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrhoz kell folyamodni, de mielőbb, hogy a 
márcziusi vizsgálatról le ne késsék. — Nemo. A 
belügyministeriumhoz; a szolgabírói hivatal útján 
kell beadni s ott a többit is megtudhatja. — H. k. 
Szőez. Fölhívását a szerk. részben nem lehet közölni; 
ha mint hirdetést akarja közölni, forduljon a kiadó-
hivatalhoz, mert a hirdetések a kiadóhivatalra tartoznA. 
— E. K. Tur-Terebes. A kir. tanfelügyelőség fogja 
fölterjeszteni, de azért nem árt. ha annak idejében 
szorgalmazza. — A. J. Tisza-Igar. 1. Igen. 2. Be. 
— K. P. P.-Tiiskés. Forduljon egyenesen a Paeda-
gogium igazgatóságához,illetőleg a vizsgáló-bizott-

ság elnökségéhez; onnét megkapja a szükséges 
fölvilágosításokat. — Cs. P. T. Nem. — „Pusz-
tai tanító". Buzgósága dicséretet érdemel, de a 
mai irodalmi viszonyok közt kivihetetlen ; nem 
közölhetjük. — Cz. Gy. T.-Szent-Miklós. Ilyesmit 
az illető urakkal ott kell elintézni. - Sz. A. Tanító-
női képesítő-vizsgálatot. — A. J. Soborsin. Nagyon 
sajnáljuk, de azon a helyen nincs befolyásunk. — 
H. D. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — Szíves 
tudomásul. Mivel a szerkesztő postája túlságosan 
sok teret vesz el lapunkból, nagyon kérjük tisztelt 
olvasóinkat, hogy ha választ várnak (a mely ily 
módon gyorsabb is lehet), levelökhöz czimzett lev.-
lapot mellékelni szivesk-djenek. A tanácsot és föl-
világosítást kérőknek új ra figyelmökbe ajánljuk a 
Szuthmáry-alapot, a melyet levelökhöz csatolt egy-
két bélyeggel gyarapítható ak. — P . E. Hátszeg. 
Fölebbezésének nem volna foganatja, mert csak az 
oklevél megszerzésétől fogvaszámítják. — „Cordélia". 
Azokban az esetekben a kihallgatáson jelentkezettek 
kérvényeit v i t ték elő. V. K. ig. VIII. Erdélyl-
utczai el. isk. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mert, 
mint úgyis tetszik tudni, a lap küldése nem a szer-
kesztőség, hanem a kiadóhivatal dolga. Hogy azon-
ban a hiányzó példányokat megküldhetik-e: nem 
tudjuk. A hiányzó lapszámot a megjelenés hetében Leli 
megreklamálni (a hiadóhivatalnáb s nem két év múlva! 

— E. E. Bonylia Ha még oly szépen kér is min-
k e t : nem tehet jük meg, mert az hirdetés, a hirdeté-
sek pedig a kiadóhivatalra tartoznak. Küldje be a 
kiadóhivatalnak (I., Vár, Iskolatér 3.) s ott majd 
megmondják: mennyit kell érte fizetni. — N. K. 
K. • Ors. Anapokban elintézik; száma 90.324. B. 
K. Czégény-Dányád. Folyósítás alatt van ; 77.1i'8. sz. 
— Uuitáris. Scind. 1. Tárgyaláson van 80 197. sz. a. 
2. Ha üresedés van : pályázzék; más módja ennek 
nincs. — Cs. S. Pozsony-Károly falva. 1. A pótlék-
ügy tárgyaláson van, de még eltart egy ideig. 2. A 
korpótlékot megkapja ; kérvényét és szolg. bizonyít-
ványát a tanfelügyelőség útján adja be. — R. S. 
Mélykút. Az iskola költségvetését az állami segély-
ről szóló nyugtatványokkal fölszerelve eredetiben 
s a költségvetés hiteles másolatát értik alatta. — 
Sell. E. Szepes-N'edecz. Most intézkednek 86.680. sz. 
a. F. F. Földes. Korpótlék: 70 712. Fizet. kieg. : 
41)12. Megsürgettük-. — S. Zs. Kun-Madaras. For-
duljon a Közig, bizottsághoz. — F. J. Ticiia. Meg-
tet tük. — K. S. Fehérvár-Csurgó. Nem esik el tőle, 
de ide még nem jö t t vissza - P. F. Debren. A 
napokban elintézik. — E. A. Yajka. Egyik sincs itt. 
— F. I. Költse. Csak január >l-én érkezett tol s 
így még el nem intézhették. H I. S.-Set.-Péter. 
Legközelebb elintézik. — F. J. Szill-Németlil Nem ; 
újra kell folyamodni. J. A. Dávidvágás. Itt van 
83.305. sz. a. tárgyaláson. — „Kiváncsi". 1. A tan-
szeredet 76.575. sz. a. engedélyezték. 2. A másikat 
74.857. sz. a. nemsokára elintezik. 

TE r ta l cm : Művészet a történelem-tanítás szolgá-
latában. Józsa Dániel. Tanítók katonai ügyei. 
Göóz József dr. — A l ,agyar slöjd anyaga és tár-
gya. >cemann Gábor. — Tanítók Háza. Molnár János. 
— Hivatalos rész. — Szti Ó r a : „Miért nem marad-
tam néptanító ? Bolygó. Irodalom. - Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
A szerkesztő postája. 

Felelős szerkesztő: Újvári/ Bein. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest. 1»99. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M 

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

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

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

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

SZEliIvESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., ISKOLA-TÉB 8. 

K é z i r a t o k a t iií»rci a d u n k v i s s z a . 

Állami tanítók Wlassics minis-
ternél. 

(U.) Az állami tanítók országos egye-
sületének választmánya f. hó 2-án gyű-
lést tar to t t Budapesten .s ez ; alkalmat 
fölhasználta arra, ' hogy, külön kihallga-
táson, megköszönje Wlassics ministernek 
azt a végtelen jóakaratot-r-és atyai 
gondoskodást, mely a. lapunk 3. számá-
ban megjelent nevezetes rendeletében 
megnyilatkozik. 

A vidéki választmányi tagok s a 
főváros környékén működő tanítók és 
tanítónők majdnem teljes számban meg-
jelentek a népszerű és szeretett minister 
előtt s lélekben bizonyára velők voltak 
többi kartársaik is — államiak és nem 
államiak — mind, mert a magyar taní-
tóság Wlassics Gyula négyéves műkö-
déséből már világosan igazolva látja azt, 
hogy jelenlegi ministerünk kultúrpoliti-
kájának egyik legsarkalatosabb pontját 
a népnevelés fejlesztése és megszilárdí-
tása alkotja. 

Hogy mit tet t Wlassics minister az 
igazi nemzeti tanügyi politika érdekében 
négy év alat t : az legutóbb, adatokkal 
támogatva, lapunk 3. számának első 
ezikkében volt elmondva. Azok, a kik a 
„követelünk" jelszót hangoztatják, talán 
lassűnak fogják e szembetűnő haladást 
is itélni; a kik azonban higgadtan és 

komolyan szokták fontolóra venni a 
minden ékesszólásnál ékesebben beszélő 
tényeket, azoknak el kell ismerniök — 
és el is ismerik — hogy jelenlegi mi-
nisterünk négy éves hivataloskodása alatt 
a népoktatásügy eddig szokatlan lendü-
letet vett. A minister és munkatársai 
— a VI. ügyosztály, élén Axaméthy 
ministeri tanácsossal — oly sok jóaka-
rattal, pihenést nem ismerő oly nagy 
munkaszeretettel fáradoznak ugy az is-
kolák fejlesztésén, valamint a tanitók 
helyzetének javításán, szóval: a magyar 
nemzeti kultura kiépítésén, hogy nekünk 
elég a tényekre utalnunk s a magyar 
tanítóság megért minket. 

A magyar tanítók érzik, tudják azt, 
hogy Wlassics ministersége alatt a ma-
gyar népoktatás ügyére valóban „uj 
hajnal virradt" és ez az érzelem és ez 
a tudat nyilatkozott meg az állami 
tanítók febr. 3-ki tisztelgésében is. 

Az nagyon természetes, hogy a minis-
ter gondoskodása első sorban az állami 
iskolákra és az állami tanítókra t e r jed 
ki; de ne feledje a magyar tanítóság, 
hogy az álla,oi iskolák intenzív fej-
lesztése és az állami tanítók helyzetének 
javítása és társadalmi állásának emelése 
maga után fogja vonni a népoktatás 
ügyének javulását az egész vonalon. § 

Olvassák el kartársaink figyelemmel 
azt a nevezetes beszédet, a melyet 

Lapunk 6-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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ministerünk az állami tanítókhoz inté-
zett és látni fogják, hogy Wlassics 
minister szavaiban az az öntudatos 
kultúrpolitika nyilatkozott meg, mely 
négyéves ministerkedése alatt már 
fényes teltekben is kifejezést nyert. így 
előzi meg Wlassics ministernél a te t t 
a szót s így fogják tettek követni 
imént elhangzott szavait is. 

Az állami tanítók köszönetét és hálá-
já t Kozma Ferencz, az állami tanítók 
orsz. egyesületének elnöke tolmácsolta 
a következő lendületes beszédben: 
Nagyméltóságú vallás- és közokt. minister Ur. 

Kegyelmes Uram ! 
Magyarország állami tanítói a bála legne-

mesebb érzelmeitől vezéreltetve jelentek meg 
Nagyméltóságod előtt. 

Azért jöttünk, hogy megköszönjük Nagy-
méltóságodnak azon atyai jóságát, melylyel 
karunk érdekeit korszakalkotó működésének 
egész ideje alatt munkálni, anyagi és szellemi 
érdekeinket előmozdítani méltóztatott. Nagy-
méltóságod a magyar nemzeti kultura törté-
netébe ércznél maradandóbban irta föl nevét, 
mert nincs a magyar nemzeti kulturának oly 
tere, melyen Nagyméltóságod, bölcs és igaz-
ságos, a nemzet kultúr-munkásai működését 
méltányló és gyámolító intézkedéseivel ne 
találkoznánk. 

Nagyméltóságod igaz államférfiúi bölcsesség-
gel úgy intézkedik, hogy ez intézkedés igaz 
örömkönnyeket csal a nemzet tanítóinak 
szemébe és sok ezer tanító-család szive dobban 
meg az igazi hála legnemesebb érzéseitől. 

Ama lelkes újévi szózat, melylyel a magyar 
tanítók szivét Nagyméltóságod a maga szivé-
hez kapcsolta, csak fokozta a mi reményein-
ket s megerősítette hitünket egy szebb és 
boldogabb jövő iránt s ime alig mult el egy 
év, a midőn az állami tanítók országos egye-
sületéhez intézett legutóbbi rendeleteivel oly 
szép remények nyílnak meg lelki szemeink 
előtt, melyek minket állami tanítókat arra 
indítanak, hogy itt megjelenvén, a köszönet 
szavai mellett Nagyméltóságod előtt egy szent 
fogadást tegyünk. 

Mi nagyon jól tudjuk, hogy Nagyméltóságod 
nagyszabású kulturális politikájában a meg-
valósított tettek, mint lánczszem a lánczszem-
hez szorosan fűződnek, s mi állami néptanítók 
működésünk különböző helyein tapasztaljuk 
és látjuk, hogy csak az a tanítói munkálkodás 
eredményes és a nemzet jövőjére kiható, mely 
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külső és belső tartalmában igazán nemzeti és 
magyar. 

Nagyméltóságod hirdette és hirdeti ezt 
előttünk s mi itt most szent fogadást teszünk, 
hogy ily irányban folytatjuk tovább is meg-
kezdett munkánkat, mert jól tudjuk, hogy így 
leszünk méltók ezután is a nemzet méltányló 
gondoskodására s Nagyméltóságod további 
atyai jóindulatára. 

Hűk maradunk az elvekhez, mert azt is 
tudjuk, hogy ez a mi nemzetünk egyedül áll 
Európa nagy nemzetei közt s ha jönnének a 
megpróbáltatás nehéz és vészterhes napjai, 
csak nemzeti egységünk lehet az az erős fal, 
melyen a pokol kapui sem vehetnének dia-
dalmat. 

E nagy nemzeti munkában lelkesít minket 
az a tudat, hogy Nagyméltóságod érettünk 
mindent megtesz, a mit csak tehet s nem 
engedi, hogy árváink s özvegyeink koldus-
kenyéren tengődve, megátkozzák születésüket. 

Azt fogadjuk, hogy hűk leszünk és kitar-
tók a nemzeti nagy munkában, hogy a nem-
zet, melynek munkásai vagyunk, hangyaszerű 
munkásságunkat megbecsülje s méltányolja. 
Versenyt kezdünk, a nemzeti nagy munká-
nak soha nem szűnő versenyét, hogy majd 
az utánunk jövők hamarabb elérjék a czélt: 
s Kárpátoktól Adriáig egy legyen a magyar 
nemzet, nyelvében és érzelmében. 

A magyar nép élni akar s betölteni hiva-
tását s míg oly vezérei lesznek, kik zászlón-
kat fennen hordják s jelszavuk lesz: magyar 
nemzeti kultúra, addig mi mint közkatonák, 
törhetetlen lelkesedéssel esküt teszünk, hogy 
a zászlót hűn követjük s vezérünket el nem 
bagyjuk. 

Hálás köszönetet mondok, szívből jövőt és 
kívánom, hogy nemzetünknek borús egét 
béke napja ragyogja be s kérve-kérem Istenün-
ket : tartsa, védje s oltalmazza Exczellencziád 
életét, hogy megkezdett munkájának nagy 
sikerét elérhesse. 

Pályatársak! Egy szívvel, egy érzelemmel 
kiáltsuk: Wlassics Gyula ministerünk nem-
zetünk boldogságára s övéinek örömére a 
tanítóság javára soká, igen soká éljen ! 

Erre Wlassics minister a következő beszé-
det intézte az állami tanítóknak mintegy 
150 tagból álló küldöttségéhez: 

„Nagyon köszönöm szíves meg-
jelenésüket, és különösen azon örülök, 
hogy ismét szemben láthatom az 
ország különböző részeiből összesereg-
lett tanítóságot, melynek kétségkívül 
ama nagy feladat, azon nagy szerep 
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jutot t osztályrészül, a melyet — fáj-
dalom — az ország különböző tár-
sadalmi rétegeiben általánosságban 
méltányolni még nem tudnak. 

Nekem egész kultur-politikámban 
vezér ideám az volt, hogy lehetőleg 
oda törekedjem, hogy nemzeti köz-
életünkben a tanügy legyen olyan 
elem, a mely iránt mindenki a leg-
melegebben érdeklődik, a mely nem 
mindig abban nyilvánul, hogy egyik 
vagy másik frázisban, egyik vagy 
másik beszédben felemlítsük, hanem 
abban nyilvánul, hogy mindenki be-
lássa, hogy Magyarország fentartó ereje 
a kulturában van. (Élénk helyeslés.) 
Mert a míg csak arról beszélünk, 
hogy ime a kultura milyen fontos 
és nagy horderejű idea és azt gon-
doljuk, hogy ezzel mindent meg-
tettünk, és azt gondoljuk, hogy egy-
pár nagyhangú szóval elintéztük a 
problémákat, azzal igen keveset tet-
tünk. A mi föladatunk, hogy az állam 
intéző köreit meg tudjuk győzni, 
hogy a magyar kultura iránt sokkal 
intenzívebb, sokkal melegebb érdek-
lődést kell tanúsítanunk, sokkal több 
áldozatot kell még hoznunk, hogy az 
azután csakugyan a nemzetnek fen-
tartó eleme is legyen. (Élénk helyeslés.) 

Egyik sajátszerű jelenségét képezik 
az államok alakulásában azon frázi-
sok, melyek a czivilizáczióval karöltve 
járnak. Nekünk vezérelemünk legyen 
a munka. Ebből következik azután, 
hogy nekünk az ellenkező fölfogások 
ellen küzdenünk kell, mert meg 
vagyok győződve, hogy együttes mun-
kával fogjuk emelni kulturánkat. 
(Élénk helyeslés.) Meg vagyok győződve, 
hogy főföladatnnk a munkakedvet fön-
tartani és ápolni és erre nézve én 
magam a lehetőség határáig mindent 
el fogok követni. 

És meg vagyok győződve, hogy 
ezen czél elérésére a legerélyesebb 
eszközök meg fognak történni és 

óhajtom, hogy mielőbb meg is tör-
ténjenek. 

Legyünk meggyőződve, hogy ebben 
a ministeriumban — és nemcsak 
magamról beszélek — hanem mind-
azokról. a kik a tanügyi dolgok 
vezetésében közreműködnek, olyan 
intenzív ez iránt az érdeklődés, a 
minél jobbat önök nem kívánhatnak. 
(Éljenzés.) 

Meg kell jegyeznünk, hogy i t t 
nemcsak a jóakaraton múlik a dolog, 
hanem a rendelkezésünkre álló esz-
közök mértékén is. De, hogy az 
eszközök minélelőbb rendelkezé-
sünkre álljanak, az iránt minden 
lehetőt el fogunk követni, (Éljenzés,) 
és kilátás van arra, hogy minél-
előbb hatályosabb eszközökkel tudunk 
majd dolgozni. (Élénk helyeslés.) 

Köszönöm szives megjelenésüket 
és különösen arra kérem önöket, 
hogy tartsák fönn azt az ügyszere-
te te t és buzgóságot, melyet eddig 
tanúsítottak, mert legyenek meggyő-
ződve, hogy semmiféle társadalmi 
pozicziót jobban emelni nem lehet, 
mint azzal, ha az ügyszeretetet lel-
künk egész erejével viszszük munkás-
ságunk körébe. Mi nem azzal szoktuk 
elaltatni lelkiismeretünket, hogy meg-
tettük, a mi kötelességünk volt, ha-
nem iparkodjunk mindig többet tenni, 
mint kötelességünk. 

Megvagyok győződve, hogy a magyar 
tanítói kar — és ezt egészen tiszta 
tapasztalásból szerzett meggyőződés-
ből mondom — hogy a magyar taní-
tói kar a legnagyobb odaadással és 
lelkesedéssel csüng hivatásán, mert 
különben ezt az eredményt nem tudta 
volna elérni. 

Legyenek meggyőződve, hogy egy 
nagy nemzeti ügynek szolgálnak, a 
melyért érdemes kitartani. Isten 
áldja meg önöket. (Élénk, ismétlődő 
éljenzés.)1' 

6* 
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Az állami tanítók küldöttsége ezután 
a VI. (népoktatásügyi) osztály vezető-
jénél: Axamétliy Lajos dr. ministeri 
tanácsosnál és Halász Ferencz osztály-
tanácsosnál fejezte ki köszönetét és 
háláját. 

-€£XfX3e 

Eötvös-ünnep. 
Az „Eötvös-alap országos tanító-egyesület" 

ez évben is ünnepies közgyűlésen áldozott 
Eötvös József báró halhatatlan szellemének. 
Az ünnepi ülésre február 2-ának délutánján 
egészen megtelt a M. Tud. Akadémia első 
emeleti ülésterme. Jelen voltak: Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Eötvös Loránd báró, a 
M. Tud. Akadémia elnöke, Axaméthy Lajos 
dr. min. tanácsos, Neményi Imre dr., kir. 
tanácsos, Morlin E. dr. és Halász Ferencz 
oszt.-tanácsosok, Tóth József és Mosdóssy 
Imre kir. tanfelügyelők; Radnai Rezső dr., 
Kirchner B., Rényi József dr.; Hitter F. és 
Ember J. s.-tanfeliigyelők; Lázárné-Kasztner 
Janka, az „Erzsébet-nőiskola" igazgatója; 
Vajdaffy, Trajtler, Hajnal, Szőke, Sretvizer 
stb. igazgatók s általában a fővárosi tanfér-
fiak szine-java; a tanítónőképzők és a Paeda-
gogium növendékei. 

Az ülésen, mint m. számunkban előre 
jeleztük, Molnár Viktor min. tanácsos, a 
tanítóság ügyeinek fenkölt lelkű pártfogója 
elnökölt s a „Paedagodium" ifjúságának har-
monikus, szép éneke után a következő beszé-
det mondotta: Nekem jutott az a kedves 
kötelesség, hogy az „Eötvös-alap országos 
tanító-egyesület" mai közgyűlésén elnökölve, 
a közgyűlésre megjelent tagokat és a nagy-
érdemű közönséget tiszteletteljesen üdvözöljem. 
Huszonnyolcz éve van ma annak, hogy báró 
Eötvös József meghalt. Gyermekkoromból 
csak erre az egy országos eseményre emlék-
szem vissza és ma is előttem áll az a meg-
döbbenés, a melyet e gyászhír szülőföldemen 
okozott. Egész ösztönszerűen én is ezen szo-
morú hir hatása alatt állottam, habár egy-
általán nem tudtam fölfogni a hazánkat ért 
veszteség súlyát. Ezen gyermekkori benyomás 
oly élénk volt, hogy később önkéntelenül is 

legelőször Eötvös munkái után nyúltam, 
elsőbbséget adva ezeknek a többi magyar 
irók művei fölött. Nem lehet az én föladatom, 
hogy Eötvös báró működését, működésének 
kihatását az irodalomra, a politikára és egy-
általán közéletünkre jellemezzem, de tudom, 
hogy Eötvös József báró a legelőkelőbb helyet 
foglalja el a magyar szépirodalom történeté-
ben épp úgy, mint a politikai életben és köz-
művelődési törekvéseinkben. Közéletünk min-
den terén érezzük Eötvös József báró hatását, 
a ki legközelebb áll mihozzánk, valamennyiünk-
höz, mert báró Eötvös mindazokat az irány-
eszméket, a melyekért a társadalmi és politikai 
pályán küzdött, művészi formákba öltöztetve, 
közkincsünkké tette. Egyik legfontosabb alko-
tása volt Eötvös bárónak a népoktatási tör-
vény, a mely 1868 óta egységes állami és 
művelődési szempontok szerint szervezte a 
népnevelést és ez az alkotása 3jZ, cl mely az 
„Eötvös-alap országos tanítói egyesület"-et 
minden évben arra indítja, hogy a dicső 
emlékű első magyar vallás- és közoktatásügyi 
minister emlékét megülje. Ily kegyeletes érzés-
sel megnyitom a közgyűlést. 

Az emlékbeszédet Józsa Mihály kir. segéd-
tanfelügyelő tartotta. E szép megemlékezés 
lényegesebb részeit lapunk mai számában 
közöljük. — Ügy Józsa M. emlékbeszéde, 
valamint Bursics Ernő költeménye, melyet 
szintén közlünk, zajos tetszést aratott. 

A „Paedagogium" ifjúságának éneke után 
Lakits Vendel terjesztette elő köv. titkári 
jelentését: 

Midőn a magyar székes-fő város néptanítói 
s közöttünk a tanügybarátok legjobbjai ily 
tekintélyes számmal vannak együtt, érdemes 
lesz az „Eötvös-alap" jótékony intézetének 
múltjára vonatkozólag, hacsak vázlatos rövid-
séggel is, megemlékezni legnevezetesebb mozza-
natairól s eddigi eredményeiről beszámolni. 

1871 február 2-án az a nagy csapás ért 
bennünket, magyar tanítókat, hogy köz-
oktatásügyünk első ministere, a nemzetnevelő 
bölcs Eötvös József báró, a magyar néptaní-
tók atyai pártfogója, meghalt. A magyar 
tanítói kar mély gyászba borulva siratta meg 
a haza nagy fiát; de csak később vette észre, 
hogy kit és mit vesztett Eötvös elhunytában. 

Ekkor fogamzott meg Péter/y Sándorban s 
nemsokára meg is érlelődött benne az a 
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nemes eszme, hogy a nagy Eötvös emlékére 
alapot létesít a szegény tanítók, a tanítói 
özvegyek és árvák segélyezésére. Már 24-ik 
éve annak, hogy az „Eötvös-alap" országos 
tanítói egyesület megalakult s áldásos műkö-
dését szivós kitartással folytatja Péterfy Sán-
dor bölcs vezetése mellett, ki az Eötvös-ala-
pot megteremtette s annak éltető lelke és 
bámulatos kitartással, csüggedetlen erővel 
küzdő vezére ma is. 

Ezer meg ezer gyűjtő-ívet, kérő levelet 
bocsátottunk ki 1875. évi május óta pénz-
intézetekhez, iskolákhoz, tanító-egyesületekhez 
és magánosokhoz az Eötvös-alap gyámolítása 
érdekében. így indult meg a néptanítók között 
a testvéri szeretet munkája, mely felekezeti 
és nemzetiségi korlátokat nem ismerve, folyik 
közöttünk kisebb-nagyobb sikerrel mai napig. 

Az „Eötvös-alap" gyűjtésének és gondozá-
sának munkája mellett nehéz és kényes föl-
adatot végez a bizottság kezdettől fogva 
évenkint az „Eötvös-alap" jótéteményeinek 
odaítélése körül is. Az ezerekre menő folya-
modvány feltárta előttünk száz meg száz 
elárvult tanítói családnak, sok nyugdíjban nem 
részesülhető agg kartársunknak szivet meg-
rendítő Ínségét és nyomorát. S mi igen 
sokszor voltunk abban a kinos helyzetben, 
hogy a nyomort és Ínséget nem volt módunk-
ban kielégíthetni. 

Láttuk az ösztöndíjakért folyamodó tanító-
gyermekek bizonyítványaiból, hogy mennyi és 
mily szép reményekre följogosító ifjat nevel-
nek e hazának a nemzet legszerényebb nap-
számosai, a néptanítók. Lelkünk úszott a 
a gyönyörben annak megfigyelésekor, hogy 
mennyi kitűnő és jeles bizonyítványt mutat-
nak be a mi kartársaink gyermekei; de aztán 
annál fájdalmasabban hatott ránk az a körül-
mény, hogy alapunk erőtelen volta miatt csak 
kevés kartársunk családi gondjait enyhíthet-
jük a mi ösztöndíjainkkal. 

Az utóbbi években mégis örömmel tapasz-
taljuk azt a lelket emelő buzgóságot és 
áldozatkészséget, melyet egyesek és testületek 
úgy a székes-fővárosban, mint a vidéken, 
tanítók és tanítóbarátok egyaránt kifejtenek 
az „Eötvös-alap" gyarapítása, a tanítók és 
tanítógyermekek, a tanítói özvegyek és árvák 
•érdekében. 

A legnagyobb tisztelettel és mély hálával 
emlékezünk meg a budapesti szálloda-tulaj-
donos és vendéglős urakról, kik közül 96-an 
adtak a folyó tanévben egy-egy, a budapesti 
tudomány-egyetemeken vagy más fő- és szak-
iskolákon tanuló iíjunak ingyen déli ebédet 
s ily módon 100 vidéki tanítótársunk helyze-
tén könnyítenek. A székes-főváros e derék 

polgárai ezen nemes cselekedeteik által leg-
alább 9.800 frt hasznot hajtottak az Eötvös-
alapnak s ez által igaz hálára kötelezték a 
hazai tanítóságot. 

Igaz tisztelettel s mélyen érzett hálával 
emlékezünk meg Magyarország közoktatás-
ügyének nagynevű vezéréről, dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közokt. minister úrról is, ki 
nemes szivének melegével karolja föl a hazai 
tanítóság ügyét s azt tőle telhetőleg előmoz-
dítani mindenkor és mindenben iparkodik. 
Neki köszönjük, hogy a kiosztásra kerülő 
összeg tetemesen bővült az utóbbi években 
és segélyre szoruló kartársaink közül többen 
részesülhettek az „E itvös-alap" áldásaiban 
mint azelőtt. 

Mult évi bevétele volt Eötvös-alapunknak: 
pénztári egyenleg 3.535 fr t ; kamat fejében 
befolyt 3.566 fr t ; évi tagsági díjakban 2.025 
forint; pénzintézetek adományaiban 477 fr t ; 
tanítók, tanítótestületek és egyletek év-i járu-
lékai, adományai és gyűjtéseiből 335 f r t ; 
egyéb adományokból 153 f r t ; perselyekből 
309 f r t ; a Tanítók Házára 1.434 f r t ; a nm. 
vallás- és közokt. minister úr adománya 
1000 f r t ; alapítványokra és örökös tagsági 
díjra 2.324 fr t ; a budapesti szálloda-tulajdonos 
és vendéglős urak által fölajánlott 96 szabad-
asztal értéke 9.800 f r t ; az ó-budai izr. hit-
község, az ó-budai és a pesti izr. szent-egylet 
adományából negyedévre biztosított szabad-
asztalra 35 fr t ; összesen 24.996 frt. 

Kiadott az „Eötvös-alap" a mult évben: 
ösztöndíjakra és segélyekre 4.190 i r tot ; tőké-
sített vagyonához csatolt 2.849 frtot; a Taní-
tók Házára tőkésített 1.684 frtot; kezelési 
költségekre fordított 2.330 frtot; a tanító-
egyesületek járulékainak V3 résznyi levonására 
474 f r to t ; a szabadasztalok értékére számít 
9.835 frtot. Összesen 21.363 frtot. 

Az 1898. évi 24.996 frt bevételből levonva 
a 21.363 frt kiadást, a pénztár egyenlege 
3.633 frt, melyből az egyesület alapszabályai-
nak megfelelőleg az 1899. évben: az egyesület 
vagyonához csatol 484 frtot; a Tanítók Arva-
házának alapjához ad 200 frtot; ösztöndíjakra 
és segélyekre fordít 1.000 frtot; betegségben 
sinlődő rendes tagoknak nyújt 200 f r to t ; a 
„Tanítók Háza" alapjához csatolt 125 fr tot ; 
beteg tanítók menedékháza alapjára 125 irtot; 
a (iyertyánffy István, Léderer Ábrahám, 
Zirzen Janka, Rökk Szilárd és Pál, Békey 
Imre, Orley János, Péterfy Sándor, báró 
Hirsch Mórné, Jordán Ferencz és a báró 
Majthényi Ottó-féle alapítványok, végül a 
„Tanítók Háza" vagyonának kamataiból kioszt 
az .Eötvös-alap országos tanítói egyesület" 
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a folyó évben összesen 3.632 fr tot ; ebből 
ösztöndíjakra és segélyekre fordít 2.690 frtot. 

Az „Eötvös-alap" tőkésített vagyona jelen-
leg 68.944 f r t ; a „Tanítók Háza" vagyona 
19.414 frt, rendelkezési alap vagyona 3.633 f r t ; 
összesen 91.991 frt. 

Személyileg nagy veszteség érte „Eötvös-
alap" országos tanítói egyesületünket a mult 
évi október hó 8-án, elvesztettük lelkiisme-
retes, buzgó pénztárosunkat, Roller Mátyást. 
Áldott legyen emléke közöttünk mindörökké! 
Utódjául Schmidt Albin urat volt szerencsénk 
megnyerni, a ki szintén nagy buzgósággal és 
lelkiismeretességgel kezeli az „Eötvös-alap" 
vagyonát, miről a számvizsgáló bizottság 
örömmel győződött meg, midőn a pénztári 
könyveket és naplókat a mult hó 28-án 
tüzetesen megvizsgálván, mindent rendben 
talált. 

Csak vázlatosan előadott jelentésemet azzal 
a forró óhajtással zárom: vajha a hazánk 
mindegyik népoktatási intézetének összes mun-
kásai csatlakoznának országos jótékony inté-
zetünkhöz! Ne idegenkedjenek a testvéri 
szeretet szent oltáraitól! Akkor lesz a halha-
tatlan Eötvös József báró legmagasztosabb 
eszméje közöttünk megvalósítva, ha mi nép-
nevelők nemcsak megértjük, de követjük is 
eme bölcs tanácsot: „Ember, segíts magadon; 
az Isten nem hágy el". 

A titkári jelentés meghallgatása után 
Molnár Viktor díszelnök köszönetet mondott a 
megjelent diszes közönségnek, az összes elő-
adóknak és a terem átengedéseért a M. 
Tud. Akadémiának s amaz óhajtását fejezte 
ki, hogy „egyesületünk" — az „Eötvös-alap" 
— nemes föladatai teljesítésére a jövőben is 
virágozzék és gyarapodjék. A díszelnökség 
elvállalásáért Péterfy Sándor mondott köszö-
netet Molnár min. tanácsos urnák s ezzel ez 
a szép ünnep véget ért. 

sDí^IGe 

Az „Eötvös-alap" Meiiza-Akademi-
kája. 

Az „Eötvös-alap orsz. tanító-egyesületének" 
fővárosunkban élő buzgó tagjai kezdettől fogva 
kiváló gondot fordítottak arra, hogy vidéki kar-
társaik jelesebb fiait, kik itt Bpesten folytatták 
magasabb fokú tanulmányaikat, egyes vagyonos 
és előkelő családokhoz nevelőkül vagy korre-
petitorokul alkalmaztassák és nekik elfoglalt 
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ilynemű állásaikban útmutatásokkal és j ó 
tanácsokkal szolgáljanak. Ily módon jutott a. 
többek közül egy vasvármegyei néptanító orvos-
növendék fia, Nádas Sándor fővárosi tanító 
ajánlatára, egy budapesti vendéglős házába 
korrepetitorul, és ez az alkalom ébresztette 
föl Nádas Sándor kartársunkban azt a gondo-
latot, hogy az „Eötvös-alap orsz. tanító-egye-
sület" tagjainak meg kellene a budapesti 
szállodás és vendéglős urakat keresniök a vég-
ből, hogy támogassák ingyen ebédek föl-
ajánlásával vidéki kartársaink jelesen tanuló, 
fiait küzdelemteljes tanulói hivatásuk telje-
sítése közben. Nádas Sándor eme szép eszméjét 
egyesületünk legbuzgóbb tagjai azután csak-
hamar meg is valósították. Az első ingyen 
ebédet vidéki kartársaink fiai számára Kurz 
Sámuel szerezte meg Petanovics József ven-
déglős úrnál az 1890/91. tanévben; s az 
„Eötvös-alap Menza-Akademikája" fönnállásá-
nak ezen első esztendejében már 4 vidéki 
kartársunk fiát láthatta el az ingyen déli étkezés 
jótéteményével. 

Az örvendetes eredmény által fölbuzdíttatva, 
egyesületünk elnöksége ezután csakhamar föl-
kereste a „Budapesti vendéglősök, szállodások 
és korcsmárosoknak mind a két ipartársulatát* 
egy-egy folyamodványnyal, a melyekben ingyen 
ebédek fölajánlását kérelmezte e két társulat 
tagjaitól vidéki kartársaink jelesen tanuló fiai 
számára. Kérelmünket mind a két társulat, 
szívesen fogadta ez első alkalommal is; s 
ilyen módon már az 1891/92. tanévben 17 
vidéki tanító fia részesülhetett a budapesti 
vendéglős urak jóvoltából az ingyen déli 
étkezés jótéteményében. 

Ez időtől fogva azután évről évre emel-
kedett ama jelesen tanuló fiainknak a száma,, 
a kik itt Budapesten, a nemesen érző ven-
déglős urak jóvoltából az egész tanéven át az 
„Eötvös-alap Menza-Akademikájának" jóté-
teményében részesülhettek. A mi szabad aszta-
laink száma az 1892/93-ik tanévben 2 l-re» 
1893/94-ikben 36-ra, az 1894 95-ikben 54-re„ 
az 1895/96-ikban 54-re az 1897/98-ik tanév-
ben pedig 83-ra emelkedett. A jelen 1898/99-ki 
tanév elejétől fogva ismét növekedett a mi 
kartársaink fiai számára fölajánlott szabad 
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asztalok száma. Ez idő szerint 96 vidéki tanító 
fia részesül, a budapesti vendéglős urak nemes 
áldozatkészsége következtében, az ingyen déli 
étkezés jótéteményében. És e jótétemény 
mindegyik tanulóra nézve sokkal többet ér 
•gy-egy százforintos ösztöndíjnál. Fokozza 
ezen jótétemények értékét az az emberbaráti 
szeretetteljes bánásmód, a melylyel ezt a ven-
déglős urak nyújtják. Ifjainkat a nemesen 
érző fővárosi polgártársak úgyszólván családjuk 
tagjaiként tekintik és úgy bánnak velők, mint 
rokonokkal.] Nekem, kinek mint az egyesület 
elnökének kötelességem, hogy a főváros ezen 
jeles polgárait, a mennyire időm engedi, sorra 
meg-meg látogassam és pedig nemcsak a 
tanév elején, a midőn a szabad asztalok meg-
szerzéséről van szó, hanem tanévközben is, 
a midőn e jótéteményt egyesületünk nevében 
élő szóval is meg kell köszönnöm, bőségesen 
volt alkalmam meggyőződést szereznem a 
budapesti vendéglős urak ama nemes gondol-
kozásáról és érzületéről, a melyet velünk, a 
népoktatásügy munkásaival és a mi ifjainkkal 
szemben tanúsítanak. Hogy mily lélekemelő, 
magasztos mozzanatoknak lehetek én, a vidéki 
kartársak fiainak egyik gondozója, a részese 
az ingyen déli étkezések megszerzése közben, 
arról csak az az egyik hozzám intézet levél 
is fényesen tanúskodik, a meJy így szól: 

„ Nagyságos Elnök ÚJ- ! Kora ifjúságomtól 
fogva mindig kiváló tisztelettel viseltetvén ama 
tanítói kar iránt, a mélytől, a koszorús iró 
szavai szerint, a magyar nemzet as ország 
másodszori, nem fegyverrel, de a nemzeti nyelv 
és műveltség erejével való meghódítását várja, 
f . hó 19-én óhajtottam azokat a vidéki tanítók-
nak a fiait megvendégelni, kiket budapesti ven-
déglös-társaim az ingyen déli étkezés jótétemé-
nyében részesítenek, minthogy azonban időközben 
arról értesültem, hogy még ma sem jutott minden 
vidéki tanító jelesen tanuló fia az ingyen déli 
étkezés jótéteményéhez, föltett szándékomat meg-
változtattam s a 92 ifjú megvendégelése helyett 
kijelentem az „ Eötvös-alap orsz. tanító-egyesület"' 
»lőtt, hogy megdicsőült Erzsébet királynénk 
•mlékezetének tiszteletére a folyó tanévben a 
nálam már is elhelyezett egy egyetemi tanulón 
kívül még három vidéki tanító fának biztosítom 

az ingyen déli étkezést. Fölkérem ezért Nagy-
ságos Elnök urat, legyen szíves intézkedni arra 
nézve, hogy még három jelesen tanuló ifjú folyó 
hó 19-én helyét asztalomnál elfoglalhassa. Isten 
áldását kérve egyesületük működésére, maradtam 
tisztelettel. Budapesten, VI, Andrássy-út, 1893 
november 16-án, híve: Drechsler Béla 

Lapokat írhatnék tele ama tapasztalataim-
ról, a melyeket a budapesti vendéglős urak 
emberbaráti hazafias érzületéről és nemes 
gondolkozásmódjáról 1890 óta alkalmam volt 
megszerezhetni. Legyen szabad itt csak egyet-
kettőt fölsorolnom. Galambos Ulrich vendéglős 
úr egyik kartársunk árváját, ki polg. isk. 
tanítójelölt volt itt Budapesten, és súlyos 
betegségbe esett, hónapokon át a legfinomabb 
ételekkel tápláltatta délben s este, s nem szűnt 
meg addig őt segélyezni, míg meg nem men-
tette az életnek, a szegény özvegy anyának 
és kiskorú árva testvéreinek. Schodics Adolf 
úr egy derék ifjúnak nemcsak hogy éveken 
át ingyen adott ebédet és vacsorát, hanem 
még akkor is segítette pénzzel is, a midőn az 
az önkéntesi szolgálatot teljesítendő innen 
távol volt. Özvegy Herlicska Antalné ven-
déglősnő nagy családjának terhes gondjai 
daczára már hat év óta mindig készséggel 
fölajánlotta egyesületünknek az ingyen étkezés 
jótéteményét. Többen még a nagy szünidő 
alatt sem vonták meg azoktól az ifjaktól az 
ingyen déli étkezés jótéteményét, a kik a 
nyári hónapok alatt is itt maradtak a fővá-
rosban, mert, mint árváknak, nem volt hova 
haza menniök. Néhány vendéglős úr még 
esténkint is ellátta ingyen vacsorával a hozzá 
került tanulót. 

A vendéglősök, szállodások és korcsmárosok 
budapesti ipartársulatainak élőijárói és vezér-
férfiai, mint p. o. Gundel János, Stadler Károly, 
Glück Frigyes, Lippert Lajos, Csalányi Károly, 
Muhr György, Bittner József, Putzer György, 
Petanovics József, Dukasz Jakab, Kammer Ernő 
éveken át két-két vidéki kartársunk fiát látták 
el ingyen ebéddel; az ő nemes példájuk 
hatott buzdítólag a két ipartársulat többi 
tagjaira is. 

A budapesti vendéglős urakon kívül két 
tanéven át nagylelkűen támogatták volt egye-
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sületünket vidéki kartársaink jelesen tanuló 
fiainak ingyen déli étkezéssel való ellátásával 
a „Pósa Lajos asztaltársaság" tagjai és a 
budapesti izr. hitközségek, nőegyesületek és 
szentegyletek is. 

Egyesületünk mindazoknak, kik bennünket 
az „Eötvös-alap Menza-Alcademikájáriak* főn-
tartásával megörvendeztetni szívesek, külön-
külön hálairattal fejezi ki köszönetét. Külön-
külön elismerő levélben köszöni meg évenként 
még a Minister úr is a vidéki kartársak fiai-
nak ily módon való támogatását minden egyes 
jóltevőnknek. 

Vallás- és közoktatásügyi minister urunk 
0 Nagyméltóságának ezen elismerő és köszö-
netet kifejező levelei is világos bizonyítékai 
annak, hogy ő kegyelmessége soha sem mu-
lasztja el az alkalmat, hogy a nemzeti nép-
oktatásügy munkásainak érdekeit és helyes 
törekvéseit ne támogassa. Az „Eötvös-alap 
orsz. tanító-egyesület' minden lépten-nyomon 
érzi ministerünk hathatós pártfogását. Ugyan-
ezért, a midőn én, mint az „Eötvös-alap orsz. 
tanító-egyesületnek" elnöke, a mi jelesen tanuló 
fiainkat segítő vendéglős uraknak, társulatok-
nak és testületeknek ez úton is hálás köszö-
netet mondanék, egyben hódolatteljes tiszte-
lettel és hálával emlékezem meg vidéki kar-
társaink nevében is Minister urunknak az 
„Eötvös-alap" irányában mindenkor nyilvá-
nított jóságáról. 

(Budapest.J Péterfy Sándor. 

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

Köszönetét nyilvánította: Kolisch Ilona 
bárónőnek, a ki az erzsébetfalvai áll. el. iskola 
czéljaira 125 frtot adományozott; Hornig 
Károly báró veszprémi püspöknek, a ki egy-
házmegyéje szegényebb iskolái részére 400 frt 
árú fölszerelési tárgyat adományozott; Schulpe 
Vihnosné pzefovai lakosnak, a ki az ottani 
szegény iskolás- és óvódás-gyermekek fölruhá-
zására 200 frtot fordított; Lampel Róbert 
könyvkiadó-czégnek azon áldozatkészségeért, 
hogy a gyulai közs. polgári iskola szegény 
tanulói részére 181 frt 70 kr. értékű tan-
könyveket adományozott; Gelsei Guttmann 
Izidor karcsavai nagybirtokosnak, a ki a 
karcsavai áll. el. iskola czéljaira egy, mintegy 

500 frtot érő telket adományozott; a „vajda-
hunyadi szegényeket segélyező nőegylet"-nek 
azon áldozatkészségeért, melylyel az elmúlt 
karácsonyi ünnepek alkalmából 30 tanulót 
ruházott föl teljesen és látott el élelmi czik-
kekkel; Felber Vilmosnénak, a ki a nyitra-
sztrázsai áll. el. isk. szegény tanulóinak több 
éven át mintegy 250 frt értékű ruhát ado-
mányozott; Bácz Ferencz földmívelő-birtokos-
nak, a ki a szánki közs. el. népiskola czél-
jaira 250 frt értékű telket adományozott. 

Kinevezte: Frank Zoltán turócz-szent-már-
toni áll. polg. iskolai segédtanítót az oravicza-
bányai államilag segélyezett közs. polg. isk.-hoz 
a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába r. tanítóvá; 
Benczik Géza oki. polg. isk. tanítót a turócz-
szent-mártoni áll. polg. isk.-hoz a XI. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába segédtanítóvá; Gambos 
Róza oki tanítónőt a székely-keresztúri áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Fritz Tivadar kis-nardai és 
Molnár Matild masoni áll. el. iskolai tanítót, 
illetve tanítónőt a sándorfalvai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségben; Jaczkovics János vajna-
tinai áll. el. isk. tanítót a mezőbándi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Herzsics János 
rácz-kanizsai áll. el. isk. tanítót a mura-szent-
kereszti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Máriássy Janka beregszászi áll. ei. iskolai 
tanítónőt a soroksári áll. el. isk-hoz jelen 
minőségében. 

Engedélyezte: Polgár Julia torna-aljai 
tanítónő által szerkesztett és 1*6 méternyi 
magasságú kiállításban készített számoló-asz-
talnak az elemi népiskolai számtan tanításnál 
taneszköz gyanánt való használatát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. König Mór dunaszerdahelyi nyugdíjazva 
volt izr. tanító özvegye, szül. Böhm Katalin 
részére évi 300 frtot; néhai Loncsarits Szve-
tiszláv parabutyi gör. kel. tanító 2 kiskorú 
árvája részére összesen évi 146 frt 90 krt; 
néhai Bosenbach János perbáli nyug. kántoi--
tanító özvegye, szül. Barnafi Katalin részére 
évi 226 frt 43 kr t ; néhai Plenczner Ferencz 
nyug. kis-lomniczi r. kath. tanító özvegye, 
szül. Klein Zsófia részére évi 115 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Präger Lipótné 
szül. Czeizel Riza fegyverneki munkaképtelen-
nek talált izr. el. iskolai tanító részére évi 
200 frtot; dr. Lengyel Árpádné szül. Lestyán 
Mária székely-keresztúri munkaképtelennek 
talált áll. el. isk. tanítónő részére évi 220 frtot; 
Berger Béla kún-szt.-miklósi munkaképtelennek 
talált közs. tanító részére évi 250 frtot. 
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Eötvös József báró 

e m l é k ü n n e p é r e . 

Ercíi-i sírboltnak csöndes álmodója! — 
Ráborulunk újra néma koporsódra. 
Újra elsiratunk!. .. Tán viasza is várunk, —-
Emlékezés szárnyán, áldva, hozzád szállunk. 

Látatlanba látjuk titkait sírodnak, — 
Porladozó testét a porló halottnak. 
Emlékezünk rólad!... Megszakítja álmát : 
Nagy lelked: — s közöttünk suhogtatja szárnyát. 

Itt vagy hát halottunk.' lm: ez i te néped. 
Eszméidért ki küzd, a ki harezol érted. 
Híre, zaja nincsen: nem osztozik kincsen: 
De mit te is ráztál, — tágít: a bilincsen !.. . 

Szabadság! — eszményed: ez, — ez vala néked : 
Emberség!... jelszavuk, kik követnek téged; 
Palota és kunyhó szépen összeférnek — — 
Nem egyesnek mindent, de mindent — a népnek! 

Borongunk: eszméink hogy' hullanak sorba'; 
Oltáraink füstje hogy leszáll — a porba. 
Vagy ki az, M látja ma! — a fénynek árnyát ? 
Ki tépdesi, manap, a sötétség fátylát ? — 

. . . Eötvösünk, halottunk, emlékezünk rólad: 
Mi még nem feleltük lélekadó szódat! 
Föltámaiást várunk!... szenvedésink irját, — 
Reménykedve járjuk nagyjainknák sírját! 

— Te, ősz Dunánk! halljad, a mit néked mondunk, 
Üdvözöld nevünkben a mi nagy halottunk. 

Ha látod utadban az ercsi-i halmot: 
Csókold habjaiddal, csókold azt a partot! 

Bursics Emö. 

Eötvös József báró eszméi. 
Az igaz hazafiúi tiszteletnek és hálá-

nak megujuló nyilvánulása, a kegyelet-
nek szívből fakadó ünnepe az, a mely 
az „Eötvös-alap országos tanító-egye-
sületet" február 2-án ünnepi közgyű-
lésre gyűjti egybe, hogy szivünk őszinte 
sugalmára hallgatva, megemlékezzünk 
a nagyok egyik legkimagaslóbb alakjá-
ról ; megemlékezzünk arról, kit Isten 
végetlen szeretetében azért adott volt 
a nemzetnek, hogy ez enyhülést s bizal-
mat nyerjen a szeretetben a szeretet 

/ 

által, hogy legyen méltó hangja az 
érzelemnek, mely viszhangot ébreszszen 
mindnyájunk kebelében, hogy legyen a 
hazának nagy, nemes szíve, melynek 
melegét és dobogását az irodalomban, a 
szónoki széken, a törvényhozás termei-
ben és a hazafi minden tettében érezni, 
látni, hallani, bámulni és követni ta-
nuljuk. 

. . . A legnagyobbak, az óriások sirjai 
is láthatatlanok volnának és emlékük 
muló lenne, ha a sírjaikból kiáradó 
fény életükre vissza nem világítana. 

E legnagyobbak egyike volt: Eötvös 
József, ki teljes életét azon magasztos 
és nemes föladatnak szentelte, hogy a 
keresztény műveltség javára oldja meg 
korának társadalmi, tanügyi és politikai 
kérdéseit. Küzdött, szenvedett a szabad-
ság. egyenlőség, testvériség eszméinek 
megtestesítéseért; küzdött, mert rokon-
szenvezett a társadalmi jogok élvezeté-
ből kizárt kunyhók lakóinak szenve-
déseivel; szenvedett, mert kereste a 
szeretettől áthatott polgárosodás alakját; 
küzdött az általános népműveltség szent 
eszméiért; küzdött és szenvedett, mert 
ténykedésének minden erejével, lelke 
egész hevével arra törekedett, hogy a 
birodalom két fele közt fönnállott leg-
érzéketlenebb érdekharezot hazája és 
nemzete javára kibékítse. 

Nem kell rajzolnom, szomorú emlé-
keiből amúgy is ismerjük azt a kort, 
a melybe Eötvös ifjúsága esik; csak a 
költők lelkesedése és kitartó lelkesítése 
segítette a nemzetet oda, hogy újra 
kilépett a tettek terére, s a korszellem 
által támogatva mivelt oly dolgokat, 
melyeket visszaidézve emlékezetünkbe, 
szivünk földobog s jogos önérzettel kiált-
hatunk föl: Nem veszhet el a magyar! 
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Eötvöst e kor nagy eszméi teljesen 
áthatották, s már mint egyetemi hall-
gató a nemzeti irodalom művelésére 
szánta el magát ; s bár egyéni tulaj-
donai s különös előszeretettel ápolt 
tanulmányai kiválóan a politikai pályára 
vonták, mégis az irodalmi téren kezdi 
meg azt a nagy, azt a czéltudatos 
munkát, melylyel kizárólag hazájának 
és nemzetének kivánt hasznos szolgá-
latokat tenni. 

Nagyhatású irodalmi munkássága, 
melyben a szépirodalmi mellett a 
politikai irányzat is előtérbe lépett, 
azzal a nagyszabású művel veszi kez-
detét, a melyben egy világ érzeménye, 
egy világ fájdalma szóla meg : a 
„ Karthauzival", a mely remekmű, a benne 
elömlő emelkedett eszményi érzés és lel-
kesültségnél fogva egymagában is elég 
lett volna arra, bogy Eötvös neve, a 
míg magyar él, mindig a legkitűnőbb 
magyar irók közt említtessék. 

1840-ben a pozsonyi országgyűlésen 
a hol javítani, alkotni teremteni kellett, 
a főrendek sorában találjuk őt ; és innen 
kezdve csaknem minden, a mi üdvöst 
e hazában átalakulási s haladási szem-
pontból vagy emberszeretetből keresztül-
vittek, az ő nevével szoros kapcsolat-
ban van. 

Csak bele kell tekintenünk Eötvös 
műveibe, hogy meggyőződjünk a nép-
jogok méltánylásáról s arról, hogy mily 
meleg rokonszenvvel hajlott Eötvös a 
nép felé. A rendi alkotmány eltörlését 
s helyébe a parlamentáris felelős kor-
mányzat létesítését ő pendítette meg a 
„Pesti Hirlap"-ban és „Beform" czímű 
művében. Sikerrel küzdött a jogegyen-
lőség, a korhadt megyei rendszer meg-
változtatásáért és a jobbágyság fölszaba-
dításáért. A nagy hatást keltett „ Éljen 
az egyenlőség" czímű vígjátéka, a 
— nemes szellemtől átlengett — „Falu 
jegyzője", a történet népszerűsítésére 
irányuló „Magyarország 1514-len" czímű 
irányregényeivel, a melyeken napfény-

ként sugárzik át a mindent átható, hazát, 
embert és népet szerető szív, Magyar-
ország új alkotmányának szellemi szerzője 
lett. 

Tanít és mulattat, oktat és szóra-
koztat egyszerre, intelmet ós életszabá-
lyokat ad a kételkedő elmének, vigasz-
talást nyújt a szív bánkódásaira., a 
legjobb és legnemesebb szívű édes anya 
emlékének ajánlott „Gondolatok" czímű 
könyve, mely a hit és vallás, ember 
és világ, irodalom és tudomány, állam 
és politika felöl tartalmaz eszméket, s 
a melyekben megtaláljuk szerzője lelké-
nek minden nemes vonását. A „Nővérek" 
czímű tanítóirányú utolsó regényében 
nevelési elveivel találkozunk annak, ki 
e hazában a nevelés oktatás-ügyének 
legfőbb, leghívebb gondozója volt. 

Az 1848-ikinagy események egyidőre 
megszakították irodalmi foglalkozásait. 
Az első felelős magyar ministeriumban 
mint a vallás- és közoktatásügy ministere 
foglalt helyet. Nagy eszmék, nagy tervek 
megvalósítására vállalkozott. „Kérdem 
a háztól — így szól 1848 augusztus 
3-án az ország törvényhozóihoz — 
kérdem a háztól, akar-e mindent elkö-
vetni, hogy ez a pár szó: „szabadság 
és egyenlőség" valósággá váljék? Nevelés 
nélkül az egyenlőség semmi, nem egyéb 
mint puszta szó; a nevelés az, mely 
által az alsó néposztálybeli,ek az állani 
által nekik adott jogok élvezetére képe-
síttetnek." Ezen évszázadokra szóló intés 
mellett a felső oktatás szabályozása, 
az egyetemi tanszabadság rendezése, a 
közoktatási ügyekben az állami és köz-
ségi befolyás mértékeinek megállapítása, 
a hitfelekezetek és nemzetiségek igényei-
nek összeegyeztetése az állami érdekek-
kel és mindenekfölött a népoktatásnak 
szervezete képezte gondoskodásának 
tárgyait. 

Es üdvös intézkedései csakhamar meg-
hozták volna hazaszerte a legjótéko-
nyabb átalakulások áldásait; azonban 
az ügyek váratlan fordulata, a kitört 
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vihar kicsavarta kezéből a tárczát, s ő, 
kinek a forradalomban része nem lehetett, 
mert szíve emberszeretőbb vala, mint-
hogy az egyesek szenvedéseiről meg-
feledkezhetnék, s mert a hazafi nagyobb, 
mint hogy az ingatag közvéleményért 
meggyőződését föláldozhatná, s mert az 
anyagi erő — az ő meggyőződése 
szerint — nem az az út, a melyen az 
emberi nem előre haladhat — külföldre 
vonult. 

De az igazság bajnoka, a szeretet meg-
testesült képviselője reményét nem vesz-
tet te e l . . . de a nemzet nem halt meg — 
élt eszméiben; — és ezen eszméknek ismét 
Eötvös adott határozott kifejezést „A 
19. század uralkodó eszméinek befolyása 
az álladalomra" czímű örökbecsű azon 
nagyszabású müvében, a melyben a 
szabadság, egyenlőség eszméit, mint az 
egyéni képesség legszentebb biztosíté-
kát, az állami tevékenység legéleterősebb 
magvát méltatja. 

Visszatérvén hazájába, egészen vissza-
vonult életet élt s többnyire irodalmi 
munkássággal töltötte idejét. Két német 
röpiratban, Magyarország viszonyaira 
való hivatkozással, Ausztria politikai 
helyzetét taglalja, s kimutatja Magyar-
ország különállásának történeti létjogát 
s alkotmány-tervezetet nyújt a jövő 
alakulásaira. 

Hosszú idő telt el, míg az események 
0 Felsége szívét, — egy angyalnak az 
égből leszállása, a haza bölcsének kitartó 
munkássága és Eötvös báró tántorítha-
tatlan támogatása folytán — hű magyar-
jaihoz közelebb hozták s az 1867. évi 
kibékülés a király és a nemzet között 
megtörtént. Megalakult a második fele-
lős magyar ministerium s abban báró 
Eötvös József ismét a vallás- és köz-
oktatásügyi tárczát vállalta el, hogy 
még nagyobb hévvel, még szentebb lel-
kesedéssel és még biztosabb tudással 
siettesse az 1848-ban megszakadt esz-
méknek, törekvéseknek diadalra jutását, 
megtestesülését. i .x < 

S ezzel eljutottunk Eötvös szellemi 
hagyatékainak kutatása és szemlélése 
közben, a reánk nézve legbecsesebbhez, 
ahhoz a szent ereklyéhez, a miért egész 
életében küzdött, hogy a társadalmi és 
emberi jogok örökségéből kitagadotta-
kat részesíthesse elévülhetetlen örök-
ségben, eljutottunk a népoktatásról 
szóló 1868. évi 88. törvényczikkhez. 

Nemcsak a szívbeli részvét, nemcsak 
a tisztelet, melylyel Eötvös általában 
a nép jogai iránt viseltetett, hanem 
különösen a nemzeti erő gyarapításá-
nak gondolata, eszméje s ez eszmének 
megvalósítása terelte Eötvöst arra az 
útra, hogy a népet tanítani, nevelni 
kell. S ennek a nemzetnevelő eszmének 
formába öntését olt találjuk az 186S. 
évi 38. t.-czikk szellemében, ott min-
den sorában. 

Törvénybe iktat ta: az általános tan-
kötelezettséget, hogy az általános nép-
műveltséggel biztosítsa a nemzet föl-
virágzását, a haza boldogságát; az állami 
iskolák eszméjét, hogy irányítani, vezetni 
és ellenőrizni lehessen a nép hazafias 
és nemzeti szellemben való nevelését, 
de szabad tér t engedett a községi, fele-
kezeti és társulati magániskoláknak is. 
ha azok szervezése és működése bele-
illeszkedik a közös emberi és a nagy 
nemzeti czél föltételeibe; kifejezésre 
juttat ta azt a gondolatot, hogy a nép 
műveléséről az álladalomnak kell gon-
doskodnia, hogy a nevelés-tanítás gon-
dozása, keresztülvitele az állam föl-
adata; összekapcsolta az iskolát a tár-
sadalmi közérdekekkel, szóval biztos 
alapokra fektette a magyar közoktatás-
és nevelésügyet, a melyen Magyaror-
szág ereje, hatalma és dicsősége meg-
testesülést nyerhet. 

Miket t e t t ? . . . Mik az Ő müvei, alko-
tásai ? . . Miért sorolnám egyenként 
elő ?!.. Elég tudnunk, hogy szerette 
hazáját lángolón, kimondhatatlanul, a 
jó hazafi buzgó törekvésével iparkodott 
javát minden körülmények között elő-
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mozdítani. Ott volt mindig és minde-
nütt, a hol a közjóért tenni, magasztos 
czélokért, eszmékért küzdeni kellett; 
tevékenysége nem ismert lankadást, ereje 
nem mutatott fogyatkozást. 

Elég, ha tanulságot merítünk a múlt-
ból, az 0 magasztos és dicső példájá-
ból, bogy csak az eszmékért való lel-
kesedés ad bátorságot a szívnek, erőt 
a léleknek; csak a hit. hogy előbb 
vagy utóbb, de bizonyosan diadalra j u t 
a mi szép. nemes és jogos, menthet 
meg bennünket a szégyenletes, a káros 
csüggetegségtől és egy jobb jövőbe 
vetett reményről való lemondástól. 

Ezt a lelkesedést az eszmékért, ezt 
a hitet az eszmék győzedelmében meg-
őrizni s terjeszteni minden honpolgár-
nak, különösen pedig minden tanítónak 
hazafiúi szent kötelessége. 

A magyar nemzet, hálája és tisztelete 
jeléül szobrot emelt a nagy hazafi nagy-
ságának külső megörökítésére; a magyar 
tanítóság évről-évre kegyeletes ünnep 
szentelésében és az Eötvös-alap orszá-
gos tanítói egyesület életre hívásában, 
annak gondozásában és fejlesztésében 
kívánja örök időkre föntartani és tisz-
telni a halhatatlan Eötvösnek kegye-
lettel körülvett, előszeretettel körül-
font dicső emlékét. 

Leborulunk most is nagyságod, haza-
fiúi erényeid, szent és magasztos esz-
méid előtt, dicsőült vezér, önfeláldozó 
bajnok; lásd, a szent láng. a mely szi-
vedben cgett s ékesen szóló ajkadról 
egy nemzet szívébe áradt szét. nem 
enyészett el nyomtalanul; tüzet gyúj-
tott az keblünkben, megértettük ujj-
mutatásaidat. megértettük eszméidnek 
czélzatáfc s ma a legalkotmányosabb, 
a legnemesebb szívű király védő szár-
nyai alatt, mint szabad nép, szabad 
hazában egyenlő kötelességek és jogok 
élvezetében, hálát rebegünk dicső emlé-
kednek. hogy a szabadság, egyenlőség, 
testvériség és a műveltség világmoz-
gató elveit e hon vér- és könyözönnel 

áztatott szent földjében meggyökerez-
tetted ! 

De a munka még nincs befejezve; 
Eötvös eszméit egész teljességükben 
kell megvalósítanunk; és ez a munka 
reánk, a nagy társadalom immár szá-
mot-tevő tagjaira: a magyar népneve-
lőkre vár. 

Az út is meg van jelölve. Szeressük 
a hazát, mint 0 szerette; de hazasze-
retetünkben ne hasonlítsunk a tenger-
hez. mely nyilt kebeléről minden fényt 
visszaver és minden napsugárnál kaczé-
ran fölvillan: hanem a kagylóhoz, mely 
csak egy cseppet vesz föl, de azt magába 
zárva, boldog csendben drága gyöngy-
gyé változtatja. 

Szeressük a nevelésünkre bízott népet, 
mint 0 szerette; tegyen mindegyikünk, 
a mennyit a haza erejéért tehet ; és a 
ki becsületesebben, elszántabban járandja 
utolsó lehelletéig az emberszeretet pályá-
1 vát. az legyen győztes, diadalmas! 

Bármilyen szűk körbe helyezett sor-
sunk. kötelességeink hű teljesítésével 

mint 0 — törekedjünk hazánknak 
hasznára lenni; becsületes és lelkiisme-
retes munkával biztosítsuk a magyar 
néptanítók — szabadosságtól ment — 
erkölcsi és anyagi független helyzetét. 
Jelszavunk e törekvésben a szó leg-
nemesebb értelmében való szabadság, 
egyenlőség és testvériség legyen! 

Igaz. őszinte szeretettel gondoskod-
junk közös sorsunk, közös helyzetünk 
javításáról; érző szív legyen mint 
Nála — az észnek vezetője s akkor az 
ész és szív harmóniája áldást hoz és mara-
dandó becsesel bír. Különösen vegyük 
kiváló szeretetünk gondozó karjai közé a 
tanítói árvákat és szegény tanító-tár-
saink tunuló gyermekeit, minek hatal-
mas eszköze az „Eötvös-alap" gyarapí-
tása és a ., Tanítók Háza'-nak fel-
építése. 

Folytonos önmívelés által igyekez-
j zünk megszerezni részünkre a nagy 

társadalom elismerését, rokonszenvét, 
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szere te té t s ezzel biztosítsuk számunkra 
az oly sokszor emlege te t t t an í tó i tekin-
té lyt . 

Fejleszszük, töké le tes í t sük a népok-
t a t á s i i n t é z m é n y e k e t ; á l ta lános í t suk a 
nemze t i szel lemben való erkölcsös, val-
lásos és hazalias népnevelés t , m e r t csak 
erkölcsösen neve l t s a h a z á é r t lelke-
sedni t u d ó t á r s ada lom lesz képes e 
hazá t a m a g y a r n a k meg ta r t an i . 

Szóval : Is ten, kirá ly és haza legyen 
j e l szavunk! E h á r o m jelszót kel l nekünk 
a r e á n k bízot t i f jú nemzedék szívébe 
bep lán tá lnunk , hogy n e m z e t ü n k lé te-
lé t és s ze re t e t t hazánk fönnál lásá t úgy 
a harcz m i n t a békés m u n k a mezején 
benn és künn biz tos í tsuk! 

Erős a hi tem, erős a meggyőződé-
sem, hogy az ezen m u n k á r a való komoly 
e lha tá rozás lesz a l egmél tóbb áldozat 
a kegye le t o l t á r á n Eötvös ha lá lának 
28-ik év fo rdu ló j án ; erős a h i t em és 
meggyőződésem, hogy ezen e lha táro-
zásnak v é g r e h a j t á s a lesz Eötvös eszméi-
nek győzedelme s nagy nevének legszebb, 
l egmaradandóbb emlékje le !*) 

(.Budapest:) Józsa Mihály. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
T. A. Kir. tanfelügyelőjéhez forduljon. 

Kevés reménye lehet a megváltoztatásra, 
mivel egyezséget kötött. Legjobb lenne az 
újabb reverzális határideje leteltét bevárni s 
azontúl újabbat alá nem írni. Ha ebbe élőre 
bele nem nyugosznak, keressen más helyet, 
nehogy kenyér nélkül maradjon. 

T. L. Összes aggodalmair £1 az a válaszunk, 
hogy nyugdíjalapjául csak a tanítói fizetést 
számítják be egészen, a kántortanítói illet-
ményt pedig felében, ha meg nem különböz-
tethető: vájjon mennyi belőle a kántori s 
mennyi a tanítói járandóság. Fizetés kiegészí-
tés szempontjából a tanítói és kántori java-
dalmazást egységesnek kell venni. 

1$. .T. lí.-Szállás. Lehetetlen, hogy ön 
„100 frt tanítói fizetés után 19 frt állami 
adót fizetett" volna. A sérelmes kivetés ellen 
reklamálni lehet a pénzügyigazgatósághoz. 

*) Emlékbeszédem egybeállításánál fölhasználtam 
— némely helyen szószerint is — Ferenczy J., Fazekas 
J. és Borbély J. hasonló tartalmú munkáit. J. 

T. L. Ön csak áll. tan. fizetését számít-
hatja nyugdíjigény alapjául. A kérdéses 12 óra 
tanítást, pláne utólagosan, nem számítják be. 

Prinz F. Könnyen eligazodhatnak, mert 
az 1891. évi XL1II. t.-cz. 10. §-a szerint oly 
népokt. tanintézetekbe járó tankötelesek után 
kell szedni a 15 krt, mely tanintézetek tanítói 
az 1875. évi XXXII. t.-cz. 2. §-a, illetve az 
1891. évi XLIII. t.-cz. 1. §-a értelmében a 
nyugdíjra jogosítottak sorába fölvétettek. 

Nevelő. A fölsorolt okok alapján úgy látjuk, 
hogy csak 1899. évi január 1-től igényelheti 
jogosan, hogy az orsz. tanító nyugdíjalap 
tagjai sorába fölvegyék. Korpótlékot is csak 
5 év múlva kaphat. Ha másért nem, már 
magában véve azért is így kell okoskodni, 
mert tanítói pályáját elhagyva, 1899 január 
l-ig nevelősködött. 

Hován E. Kertje bekerítése ügyében for-
duljon az iskolaszékhez. A faiskola létesítésére 
és szükséges kellékekkel ellátására az 1894. 
évi XII. t.-cz. 43. g-a kötelezi a községeket. 
Miután az ön kertje kettős czélra, t. i. laká-
sához adott magánkertül és faiskolául is szol-
gál, ennélfogva egyik részének bekerítése az 
iskolaförtartó hitközség, másik résznek beke-
rítése pedig a politikai község föladata. Ha 
külön-külön nem intézkednek, csináltassák 
együtt közös költségre. Ez volna az igazság. 
Kérelme sikertelensége esetén a közigazga-
tási bizottsághoz forduljon a kir. tanf. közve-
títésével. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A budapesti „Erzsébet nőiskola" 

polgári tanítóképző-intézete f. évi február 
4-én „Erzsébet-ünnepélyt" tartott, hálás 
köszönetül ama kitüntető királyi kegyért, 
hogy ezentúl „Erzsébet nőiskola" nevet visel-
het. Háromszólamú dalokkal, zongorajátékkal, 
szavalással, solo és kettős énekkel gyönyör-
ködtették a díszes közönséget, melynek sorai-
ban ott láttuk ministerünket, Wlassics Gyulát, 
Molnár Viktor, Bíró Bál ministeri tanácsoso-
kat, Pauer Imre egyetemi tanárt és sok más 
jelesét a közéletnek. Az ünnepség legkiemel-
kedőbb része volt az „Erzsébet és Hungaria" 
cz. alkalmi drámai költemény előadása. Tordai 
Grail Erzsébet irta. Tamássyné Gáli Anna 
pedig hangulatos dalokkal fűszerezte e dara-
bot, melynek legmeghatóbb, legpoetikusabb 
része az Erzsébet királynénkat gyászoló virá-
gok, erdők, madarak siralma. Eme hangula-
tos dalokat leányiskoláink évenkint rendezendő 
Erzsébet-ünnepein bizonyára országszerte éne-
kelnék, ha nyomtatásban is megjelennenek. 
A műsor első része, melyet Major J. Gyula 
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énektanár dirágált, szintén nagy tetszésben 
részesült. A tapsoló közönség liálás elismerése 
Lázárné Kasztner Janka úrnőnek is szólott, 
ki annyi szeretettel gondozza, igazgatja ezt 
az intézetet, mely a magyar nőnevelésügynek 
egyik méltó büszkesége. 

— Tanítók egy vendéglősnél. Az Eötvös-
alap és a tanítók országos bizottsága nevében 
küldöttség tisztelgett Glück Frigyes vendég-
lősnél, a Ferencz József-renddel történt kitün-
tetése alkalmából. A két küldöttséget Péterfy 
Sándor vezette s üdvözlő beszédében a magyar 
tanítóság háláját tolmácsolta Glück Frigyes iránt, 
a ki évek óta ád szabad asztalt 8 egyetemi hall-
gatónak, vidéki tanítók gyermekeinek. Az 
ő buzdítására a budapesti vendéglősök nagy-
része követi e nemes példát. Az üdvözlő 
beszéd után Péterfy úgy is köszöntötte Glück 
Frigyest, mint volt tanítványát. Péterfy ugyanis 
eláő tanítója Glück Frigyesnek. Az ősz mes-
ter és a jótékonyságáról széles körben ismert 
tanítvány, a meghatottságtól zokogva borultak 
egymás nyakába. A küldöttség tagjai könyezve 
nézték a megható jelenetet. 

— Tanítók gyermekeinek internátusa. 
A „ Gömör-kishont vármegyei ált. tanító-egye-
sület' elnöksége — a járáskörök határozatai 
és választmányának megbízása és fölhatalma-
zása alapján, a tanítók tanuló-gyermekei 
számára fölállítani tervezgetett internátusok 
ügyében, a „Néptanítók Lapja" 1898-ík évi 
14-ik számában Egyed Dávid rozsnyói árva-
atyától megjelent, „ Mi lesz gyermekeinkből" 
czímü czikkelyben foglalt javaslat értelmében 
— kellően megokolt kérvényt intézett Wlassics 
minister úr 0 nagyméltóságához, melyben 
midőn a tanító-gyermekek internátusát föl-
állíttatni kéri, a szükséges anyagi eszközök 
megszerzésére nézve is javaslatot tesz a 
következőkben: „1. Az orsz. tanítói nyugdíj-
törvény 1901-ben megejtendő revízióját, a 
szükséges számítások alapján, kegyeskedjék 
úgy előkészíttetni és javaslatba hozni, hogy 
a tanítók által a nyugdíjba beszámítható 
teljes fizetés után kötelezőleg fizetendő 2°/o-os 
évi illeték törvényhozási úton emeltessék föl 
3%-ra, minden tanítónál kivétel nélkül. 2. 
Az 1. pontban jelzett l°,o-nyi emelés, illetve 
többletfizetés által nyert s a nyugdíjalap jöve-
delmével együtt kezelendő, 100 ezer frtot is 
jóval meghaladó évi összegből állíttasson az 
állam a tanítók tanuló gyermekei számára 
internátusokat az ország különböző pontjain, 
de mégis bizonyos központokban fekvő, jeles 

iskolákkal bíró s erkölcsi és anyagi támogatást 
biztosító városok területén, külön a fiúk, 
külön a leányok számára; s gyermekeink — 
ha kérelmezik — kivétel nélkül vétessenek 
föl ezekbe, csekély 40—50 frtnyi évi ellátási 
díj mellett; vagy, ha a teendő számítások 
megengedik: teljesen ingyen, szakszerű, gon-
dos felügyelet, lakás, élelmezés, gyógykezelés, 
mosatás, fűtés és világítás élvezetével, tekin-
tet nélkül arra, vájjon az elemi iskolától az 
egyetemig milyen tanintézetben folytatják 
tanulmányaikat. 3. Ezen internátusokba volná-
nak beosztandók a tanító-árvák is, kik a 
nyugdíj-alapból rajok eső segélypénz terhére 
ruházattal és egyebekkel is el volnának lát-
hatók; egyébként neveltetnének teljesen ingyen, 
míg tehetségöknek és képzettségűknek meg-
felelő pályára léphetnének. 4. Arvaházak csak 
a tanköteles koron aluli tanító-árvák számára 
volnának föntartandók. Az így fölszabadult 
tanítói árvaház internátussá alakulhatna át. 
5. Az 1. pontban jelzett l0/o-nyi járuléktöbb-
letből volna fölépítendő a Budapestre terve-
zett „Tanítók Háza" is; úgy azonban, hogy 
az internátusok és a „Tanítók Háza" fölállí-
tásának és fölszerelésének költségei az orsz. 
tanítóí nyugdíj-alap millióiból, pénzmüveletileg 
megengedhető leghosszabb időre vett amor-
tizácziós kölcsönből volnának fedezendők. Az 
l°/o-os többletjárulékból fedeztetnék a törlesz-
tés s a megmaradó összeg pedig az inter-
nátusok és „Tanítók Háza" föntartására for-
díttatnék, a legutolsó fillérig. 6. Tőkegyűjtés 
ne czéloztassék; mert élő tőke a tanítóság, 
melynek javadalmazása az államsegélylyel és 
az évötödös pótlékkal folyton emelkedik, s 
vele emelkednék az internátusok számára 
biztosítani javasolt évi jövedelem is, melyet 
hatalmas összeggel szaporítana az internátus 
növendékei által egyenként fizetendő évi 
40—50 frtnyi állátási díj." Ugyancsak a 
föntnevezett egyesület, elnöksége által átiratot 
intézett az ország valamennyi tanító-egyesüle-
téhez, kérve őket, hogy a fönti javaslat értel-
mében szerkesztett s a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minister úrhoz intézendő kérvé-
nyeik fölterjesztése által siettessék az eszme 
megvalósulhatását, s a „Tanítók Orsz. Bizott-
sága" húsvéti ülésére küldendő képviselőiket 
utasítsák, miszerint kövessenek el mindent 
arra nézve, hogy ott is a fönti javaslat értel-
mében hozassék határozat s tétessenek meg a 
szükséges lépések. 

— Az „Első délvidéki tanítói takarék-
és hitelszövetkezet" f. hó 11-én d. u. 3 óra-
kor tartotta első rendes évi közgyűlését Temes-
várott. A fiatal szövetkezetnek, mely 1898 
május hó 1-én alapíttatott, 1898 végével 765 
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tagja volt 2380 üzletrészszel. Az üzletrészek 
törlesztéséből havonként befolyik 1190 frt, 
évenként 14.280 frt, az üzletrészek teljes 
törlesztése után, tehát 4 év múlva a szövet-
kezet 71.400 frt alaptőke fölött rendelkezik, 
mely tőke azonban a még folyton belépő 
tagok befizetéseiből tetemesen emelkedni fog. 
Az egyes üzletágaknak számszerű forgalma 
1898 év végével a következő volt: Tökebe-
tétek 4196 frt 43 kr, kifizettetett 1302 frt 
57 kr ; váltótárcza 27.139 frt, beváltatott 
11.577 f r t ; visszbeszámítoltatott 4485 frt, 
beváltatott 1300 f r t ; a pénztár bevétele 
39.786 frt 73 kr, kiadás 39.690 frt 33 kr. 
Ezen számadatok elég világosan tanúskodnak 
a délvidéki tanítók vállalatának életrevalósága 
mellett. A szövetkezet még ezután is elfogad 
előjegyzéseket üzletrészekre. Az újonnan belé-
pők részjegyenként 50 kr alapítási költséget 
és 10 kr tartalékalapdíjt fizetnek. Egy üzlet-
részre eddig (9 hóra) 4 frt 50 kr van befi-
zetve, mely összeg a belépéskor egyszerre 
törlesztendő. Háromnál több üzletrész után 
járó összeg kivételesen kéthavi részletekben, 
törleszthető. Az intézet betéteket elfogad és 
azok után fizet: 2-heti fölmondási időre 
3V2°/o-ot; 1-havi fölmondásra 4°/o-ot; 2-havi 
fölmondásra 4°/o-ot; 3-havi fölmondásra 5°/o-ot 
és hat-havi fölmondásra 6%-ot minden levo-
nás nélkül. Betétek 1 frtól fölfelé fogadtatnak 
el. Pénzküldemények legolcsóbban posta-
címekkel eszközölhetők, melyekből a szövet-
kezet igazgatósága (Temesvár, Józsefváros, 
Bem-u. 17. sz. a.) 24 kr. előzetes beküldése 
után 12 drbot küld portomentesen. 

— Jubileum. Győrött folyó hó 5-én élénk 
részvét mellett tartották meg Jilg Ede derék 
kartársunk 40-éves tanítóskodásának jubileu-
mát. Szentmise után, nagy közönség jelen-
létében, a megyeház nagytermében folytak le 
az üdvözlések. A tanítóképző-ifjúságnak meg-
nyitó énekszáma után dr. Mohi Antal igaz-
gató lelkes beszéddel nyitotta meg az ünne-
pélyt. Az érdemes tanítót, a ki még csak 
62 éves és úgy testi, mint szellemi erőinek 
teljes birtokában van, (a megyés püspök meg-
bízásából) Schlegel Péter kanonok, Stáhly 
György kir. tanácsos tanfelügyelő, Angyal 
Armand dr. városi kapitány és Molnár István 
tanító üdvözölték; az utóbbi emléktárgyat is 
adott át a jubilánsnak. A volt tanítványok 
nevében Wennesz Jenő városi tanácsos mondott 
köszönetet a derék tanítónak, Lenner Emil 
főreáliskolai igazgató pedig a többi iskolák 

nevében üdvözölte öt. Egyik jelenlegi tanít-
ványa, egy IV.-éves tanítónőképző-intézeti 
növendék üdvözlése és az ünnepelt köszönete 
után véget ért a jól sikerült ünnepély, melyre 
Budapestről Péterfy Sándor, Lakits Vendel 
Szőke István és a Néptanítók Lapja szerkesz-
tője is lerándultak. Délben a kath. körben a 
jubiláns tiszteletére társasebéd volt, melyen 
nagy és előkelő közönség vett részt. A többi 
közt ott voltak: dr. Mohi apát-plébános, 
dr. Németh Antal kir. főigazgató, Stáhly György 
kir. tanfelügyelő, dr. Kisfaludy A. Béla egyet, 
tanár, dr. Karácson tanítóképző-intézeti igaz-
gató és a tantestület elnöke, a budapesti 
vendégek, számos egyházi férfiú, városi tiszt-
viselők, igazgatók, tanárok, tanítók és a jubiláns 
családja. Az ünnepeltet számos fölköszöntő-
ben éltették. Németh Antal dr. kir. tanácsos 
és főigazgató magvas beszédben éltette Zalka 
J. megyés püspök ö nagyméltóságát. Az Orsz. 
Bizottság nevében Lakits Vendel, az „Eötvös-
alap" részéről Péterfy Sándor és, mint a 
budapesti tantestület elnöke, Szőke István 
köszöntötték föl Jilg Edét, a kinek 40, ille-
tőleg 42 - éves tanítói működését egy más 
alkalommal fogjuk méltatni. 

— Miuisteri elismerés. Vallás- és közok-
tatásügyi minister úr Czékus István miskolczi 
ág. ev. tanítónak, nyugdíj CLZCTSCL alkamából, a 
népoktatásügy terén kifejtett negyedszázados 
ügybuzgó ténykedéseért elismerését fejezte ki. 

— özvegyi segély. Sebestyén István, leg-
utóbb berentei volt róni. kath. tanító túl-
koruság miatt a nyugdíjintézetbe fölvehető 
nem lévén, özvegye sem részesülhetett annak 
áldásaiban. E miatti kárpótlásul özv. Sebestyén 
Istvánné részére a közoktatási minister úr 
50 frt rendkívüli államsegélyt méltóztatott 
engedélyezni. 

— Az abc-tanításnak új módja. Az ország 
több megyéjének összesereglett tanférfia jelent 
meg a Mátyásföld villatelepén, hogy meghall-
gassa Gzukrász Róza erdélyi tanítónőnek föl-
olvasását az abc-nek jelekkel és kézmozdula-
tokkal való tanításáról. A dologhoz a jelenvolt 
tanférfiak közül többen hozzászóltak. 

— Nyilvános köszönet. A regös-énekek 
országos gyűjtésénél a mult év végén kizá-
rólag a magyar néptanítói kar szives közre-
működését vettem igénybe. A nagyszerű ered-
mény, melyet így elértem, kényszerít engem 
arra, hogy — mielőtt gyűjtésüket a Kisfaludy-
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társaság kiadásában kellő méltatás mellett 
nyilvánosságra hoznám — közleményeiket e 
helyütt nyugtázzam és megköszönjem. Midőn 
ezt cselekszem, kérem is egyszersmind azokat, 
a kik szétküldött kérdő levelező-lapjaim válasz-
oldalát (esetleg a szintén becses tagadó fele-
letekkel) kitöltve hozzám még vissza nem 
küldték, vagy a kik kilátásba helyezett lejegy-
zésükkel még el nem készültek, szives további 
támogatásukat tőlem ebben a rendkívül fontos 
irodalom-történeti és néprajzi ügyben meg ne 
tagadják. Budapest (Nemzeti Muzeum), 1899 
február 1. Dr. Sebestyén Gyula, a M. Néprajzi 
Társaság főtitkára. 

— Pályatétel. A Szabolcsvármegyei Ált. 
Tanító-egyesület pályakérdésül a következő 
tételt tűzi ki: „A család és iskola összhangzó 
működése at erkölcsi nevelés szempontjából." 
Csak egyesületi tagok pályázhatnak. A nyer-
tes mű jutalma 40 korona. Az idegen kézzel 
irott, jeligés levélkével ellátott dolgozatok 
május l-ig Orsovszky Gyula egyesületi elnök-
höz, Nyíregyházára küldendők. 

— Halálozások. Isoz Sidéon, egyike leg-
kiválóbb franczia nyelvtanárainknak, Buda-
pesten, 64 éves korában hirtelen elhunyt. A 
halál, úgyszólván, a harcz mezején érte, mert 
váratlan halála előtt való napon még tanított. 
Isoz franczia nyelvmester volt az egyetemen, 
tanított továbbá a Iíőser-féle felső keresked. 
iskolában és a Ferencz József-intézetben. 
Idegenből származott ide, de egészen magyarrá 
lett. Két fia siratja: az egyik tanár, a másik 
muzeumi tisztviselő. — Vásárhelyi Wodiáner 
Fülöp, az ismert és a tanügyi irodalom körül 
nagy érdemeket szerzett Wodiáner F. és fiai 
kiadó-czég megalapítója, január hó 30-án Buda-
pesten, 79 éves korában meghalt. Wodiáner, 
mint nyomdász, résztvett a szabadságharczban 
és Kossuth hivatalos lapját ő nyomtatta. 
Budapesten 1855-ben rendezett be önálló 
nyomdát s úgy a hirlap-, mint a könyvkiadás 
terén elévülhetetlen érdemeket szerzett. Sze-
rencse, hogy van, a ki az ő általa félbehagyott 
nagy munkát teljesítse: két nagyműveltségű 
és munkabiró fia — Arthur, a ki a könyv-
kiadó hivatal és Húgó, a ki a nyomda élén 
áll. Vásárheliji Wodiáner Fülöpöt, a kit a 
közügyek terén szerzett érdemei jutalmazásául 
0 Fölsége magyar nemességre emelt, f. hó 
1-én oly részvét mellett temették el, a milyen 
Budapesten ritkaság. A gyászoló családnál a 
hivatalos, az írói és tanügyi világ legelőkelőbb 
férfiai fejezték ki részvétüket, a melyhez csat-
lakozunk mi is, a kik nap-nap mellett láttuk, 
mily nagy érdemei voltak az elköltözöttnek 
a tanügyi irodalom s általában a tanítóság 
ügyei körül. Wodiáner Fülöp az Eötvös-alap-

nak, nagy összeggel, alapító tagja volt. 
Áldás legyen emiékökön! 

A szerkesztő postája. 
F. F. Pócsmegyer. Elintézték; 74.130. sz. a. leg-

közelebb megkapják. H. J. Ásvány. Tessék az 
illető intézet igazgatóságától múlt évi értesítőt 
kérni: abból mindent megtudhat. Mi valamennyi 
kérdésére r.em tudnánk pontosan megfelelni, de azt 
üzenhetjük, hogy osztályvizsgálatok nélkül nem lehet 
képesítőt tenni s hogy az engedélyt a vallás- és 
közokt. ministertől kell kérni. — „Fiatal tanító". 
Ha a vallás- és közoktatásügvi ministeriumtól enge-
délyt kap r á : tehet, de előbb osztályvizsgálatokat 
kell tennie. A. közelebbieket azon középiskola igazgató-
ságától tudja meg, a hol a vizsgálatokat tenni szándé-
kozik.— Óvoda biz. elnök,Kun-Félegyháza. f.Névaláírás 
olvashatatlan.) Ha szives lesz azt a közleményt egészen 
elolvasni, látni fogja, hogy a lapot csak az iskola 
létezését igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő 
által láttamozott közs. előljárósági bizonyítványra 
utalványozhatjuk ki. Olvashatatlan névaláírása egy-
szerű levélre soha. — V. S. Zsarnó. Erre § nincs, 
ha nagyon szegények, adja vissza nekik. — Jf. Sz. 
Idvor. A fegy. vizsgálat még nem jelent elmarasz-
talást. Mentségét annak idején terjeszsze az illeté-
kes forum elé. — Többeknek. Tormay Béla min. 
tanácsos „Mezőgazdasági vezérfonal" cz. könyvét az 
összes gazdasági ismétlő-iskoláknak ingyen megkül-
dötték; könyvárusi úton nem kapható. — N. J. Az 
áll. segélyz. közs tanítóknak is adnak vasúti kedvez-
ményt ; a bélyegtelen folyamodványt \ kir. tan-
felügyelőség útján a vasúti igazgatósághoz kell 
küldeni. - (ír. J. Hajós. Schmidt Albin úrnak, 
az Eötvös-alap pénztárosának lakását (Vll. Hárst'a-
utcza 32. szám.) már ismételten közöltük; szíves-
kedjék figyelmesebben olvasni a lapot. — Fiatül 
tanító. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
Sz. S. Fegyvernek. V lapot csak az iskola létezését 
igazoló s a kir. tanfelügyelőség által láttamozott 
bizonyítványra utalványozhatjuk ki. Ettől nem tér-
hetünk el. — J. J. Tencz. 1. Nézze meg a közig, 
bizottságnál. 2. Talán nem is kérték? Itt nincs 
nyoma. 3. Bizzák csak egészen a kir. tanfelügyelő 
úrra — L. K. Ádánd. Itt van 36.396. sz. a. ; a napok-
ban leküldik. — Sz. A. Kuró. Csak a napokban 
érkezett föl s most vették tárgyalás alá; száma: 
92.005. — U. Á. Bodva-Lenke. 73.543. sz. a. leküld-
ték. — Sz. J. Méltányosan fogják elintézni 73.223. 
sz. a. — Szt. A. Kerka-Kutas. Most van soron 
74.656. sz. a. — K. Gy. Omoravicza. 57.640. sz. a. 
már leküldték. — „Tanító-egyesület." A kérvény-
hez kell csatolni a jegyzőkönyvi kivonatot és az 
alapszabályokat; a kérvényre 50 kr., a mellékletekre 
15—15 kros bélyeg teendő. — Számos levélre a 
válasz ki van szedve, de a nagy tárgyhalmaz miatt 
nem közölhettük, épp így a jövő számra kellet hagy-
nunk a Tanácsadó egy részét és több czikket is. 

T a r t a l o m : Az állami tanítók Wlassics minis-
ternél. (U.j — Eötvös-ünnep. — Az Eötvös-alap Menza-
Akademikája. Péterfy Sándor. Hivatalos rész. — 
Szünóra : Eötvös József báró emlékünnepére. (Vers.) 
Bursics Ernő. — Eötvös József báró eszméi. Józsa 
Mihály. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. -
A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák éf* 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 megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, TI. KEK., PODM AXÍCZKY-UTCZA 37. SZÁM. 

KIADÓHIVATAL : 
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratolcat nem axlmiit vissza. 

Az államsegély második cziklusa. 
Okozat m i n d e n k o r o k kifolyása.. A 

kettő közül valamelyiknek nem-ismerete, 
a dolog természetéhez mérten, az érde-
keltnél nyugtalanságnak, aggodalom-
nak, nem ritkán balhiedelemnek szolgál 
alapul. 

Hasonló jelenleg a tanítóság gondol-
kodása a valóban oly sok család gond-
talanabb megélhetését, nyugalmát bizto-
sító államsegélyről, a lejáró félben levő 
első ÖÍ év végén. Az azt élvezők közül 
sokan nem tudják, mi lesz az állam 
ebbeli jótéteményével már a közel 
jövőben: részesülnek-e továbbra is a 
gondjaikat oly tetemesen enyhítő állam-
segélyben avagy sem, illetve nem lesz-
nek-e reájok nézve következményei a 
személyek szerint egyesek részére egy-
mástól eltérő utalványozásoknak,hogy ti 
az egyik tanító öt évre nyerte első izben 
az államsegélyt, a másik négyre, háromba, 
kettőre, sőt egyre és hogy a korpótlél 
födözésére az egyik részére öt évre, más 
részére pedig csupán a f. év augusztus 
végéig terjedő időre folyósíttatott. 

Ez okozatok különféleségét sokan nem 
tudják mire vélni. Azon tűnődnek: az 
érdemre való tekintetből történt-e ez 
így, avagy csak úgy találomra? Nem 
kis töprengés alapjául szolgál, hogy 
folytatólag az az államsegély hivatal-

ból fog-e utalványoztatni, avagy ismét 
kell-e ez iránt folyamodni? 

Az államsegély igen sok tanítóra 
nézve valóban a lét kérdése. Ennek 
elmaradása még gondolatnak is iszonyú. 
Az aggályok, a nyugtalanság ennélfogva 
könnyen érthetők. A törvénybiztosította 
helyzet természetéből folyólag azonban 
mind ennek alapja nincsen. 

'Tanítói fizetesek kiegészítésére első 
izben az államsegély 1894. évi szeptem-
ber hó 1-től utalványoztatott. Munka-
szaporítás elkerülése szempontjából, az 
állami s a már eddig államilag segé-
lyezett községi iskolákhoz hasonlóan, az 
államsegély a felekezeti iskolák részére 
is, jelzett esztendőben öt egymásra követ-
kező évre utalványoztatott úgy, hogy 
ez öt esztendő 1899. év augusztus végé-
vel lejár. Hogy pedig a nagym. minis-
terium e tekintetben való ügykezelésé-
ben eltérés ne legyen, vagyis, hogy 
a megkezdődött első öt-éves cziklus az 
egész vonalon végig megtartassák: az 
államsegélyért a következő évben folya-
modó iskolák részére egy évnek, a még 
ezután folyamodókéra kettőnek, majd 
háromnak s a töbinek hijjával utalványoz-
ta tot t 4, 3, 2, 1 iskolai évre az állam-
segély, mely valamennyire nézve a folyó 
év augusztus 31-ével lejár. Mint lát-
hatjuk tehát, az utalványozás nagyon 
is rendszeresen, következetesen történt. 

Lapunk 7-ik számához egy melléklet van csatolva. 
-s i anszermuzeum: 
^« tyánöy-k toyvÖfa l 
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Négyszáz forinton aluli össztanítói 
javadalom igazolt szegénység alapján 
államsegélyből egészíthető ki. Négyszázas 
vagy azon fölüli tanítói javadalomhoz 
államsegély nem engedélyezhető. 

Bár egyik-másik iskolaföntartó tanítója 
részére 400 frtot, vagy azon fölüli java-
dalmat tudott annak idején biztosítani, 
nem következik, hogy a minden tanító 
részére törvényileg biztosított évötödös 
korpótlétot önerejéből megtudta-e adni? 
Az erre való s igazolt képtelenség esetén 
megadta az állam. 

A mely tanító fizetéskiegészítés czímén 
államsegélyt nem élvez, annak korpót-
lékára, az 1898. év utolsó negyedén 
kívül, öt évre utalványoztatott e czímen 
az államsegély, annak második öt évi 
cziklusára, mely 1903. polgári év végé-
vel jár majd le. 

A mely tanító azonban fizetéskiegé-
szítés czímén államsegélyt már élvez, 
annak korpótlékára ugyan az csakis a 
folyó év augusztus végéig terjedő időre 
utalványoztatott, még pedig azért, hogy 
a fizetés kiegészítésére már előzőleg 
utalványozottal egyidejűleg járjon le. 

Minthogy az ilyenek korpótlék czímén 
az elmúlt 1898. év utolsó negyedére 
12 frt 50 krt kaptak, a folyó 1899. év 
augusztus végéig terjedő időre 33 frt 
33 krt, vagyis az 1898/99. tanévre 
mindössze 45 f r t 83 krt, tehát 4 f r t 
1 7 kr híjjával kapták meg az 50 frtot, 
a hiányzó 4 f r t 17 krral az illetők 
nem károsodtak, mert tudniok kell azt, 
hogy e levonás szeptember hóra esnék, 
erre pedig, minthogy a korpótlék csupán 
október hótól jár, számot tartani nem 
jogosultak. 

íme az okok, a melyeknél fogva 
egyesek részére, egymástól eltérően utal-
ványoztatott az államsegély. Az ügy 
természetes voltán kívül, érdem, meg-
különböztés, illetve kisebbítés, mellőzés, 
vagy plane károsítási szándék, a dologba 
egyáltalán bele nem magyarázható. 

Fizetéskiegészítés czímén államsegélyt 
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élvezők részére, a folyó év augusztus 
végével lejáró korpótlék folytatólag a 
következő ötesztendős cziklusra utal-
ványozandó államsegélylyel fog majd 
ugyancsak öt esztendőre folyósíttatni. 

A mint az előjelekből következtetni 
lehet, a további államsegély nem iskolai, 
de polgári évre tétetik majd folyóvá a 
csonka év kikerekítése mellett. S ezzel 
az államsegélyt élvezők egy meleg óhaja 
teljesül: jövőben nem lesznek kénytele-
nek minden iskolai év első négy hónap-
jában ez oly szükséges államsegélyt 
nélkülözni, de megszakítás nélkül j uthat-
nak majd hozzá mindenkor egyéb java-
dalmuk fölvételekor. 

A mint egyes emberek viszonyai vál-
tozhatnak kedvezőbbre, az iskolafön-
tartók anyagi helyzete is fordulhat 
jobbra, vagyis képesekké válhatnak úgy 
a tanítói fizetés kiegészítésére, mint a 
korpótléknak önerejükből való megadá-
sára. Ennek ismételt igazolása az állam 
érdekeinek megóvása szempontjából el-
engedhetetlen. Kérdés továbbá, hogy az 
annyira féltett állami beavatkozás nem 
birt-e rá egyes iskolaföntartókat arra, 
hogy az államsegély megfelelő hiányát, 
még megerőltetés árán is, önerejökből 
adják meg. Végre is valakit akarata 
ellenére boldogítani, illetőleg mást jogai-
nak gyakorlatában akadályozni, az 
államnak nem lehet czélja. Aztán a 
tankötelesek is megfogyhattak annyira, 
hogy nem volna értelme az iskolát 
segélyezni, de a megfogyott iskolaköte-
lesek iskoláztatásáról más uton-módon 
kellene esetleg gondoskodni. 

Ez okoknál fogva az első ötéves 
cziklus lejártával, a következőre szóló-
lag tehát újra kell as államsegélyért 
folyamodni, mint akár első ízben. Az 
ez iránti kérvény ugyanazokkal az ok-
mányokkal szerelendő föl, mint az első 
alkalomból, vagyis csatolandó: 1. a 
hitközség (községi iskolánál az illető 
polgári község évi háztartási) költség-
vetése; 2. az iskola évi rendes költség-
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ve tése ; 3. az i skolaföntar tó anyagi hely-
ze té t igazoló községi b izonyí tvány, az 
i l le tékes já rás i főszolgabíró (polgár-
mes ter ) ál tal l á t t amozva ; 4. A tan í tó 
ok- és dí j levele; 5. az iskolába j á ró 
t anköte leseknek a községi e löl járóság 
á l ta l hi te les í te t t k imuta t á sa . 4 0 0 f r t ig 
való kiegészítés i r án t beadot t kérvény-
hez az illetékes egyházi főhatóság hozzá-
j á ru l á s i ny i la tkoza ta is csatolandó. Köz-
ségi iskoláknál pedig a község egyenes 
á l lami adójáról k iá l l í to t t adóhivata l i 
k imuta tá s . A h o n n a n a fizetéskiegészí-
tésen kívül korpó t lékra is k é r n e k állam-
segélyt, minthogy a ke t tő egy folya-
modványban is kérhe tő , az ese tben az 
illető t an í tó szolgálati (működési) bizo-
ny í tványa i is csatolandók. 

(Mxskclcz.) Várhelyi György. 

e£X«|C3e 

Az állami iskola felekezeti szem-
pontból. 

Lapunk folyó évi 2-ik számában megjelent 
fenti czímű czikkemmel foglalkozik „Argus" 
a „ Katholikus Tanügy" f. évi 2-ik számában 
s czikkében arra a végeredményre jut, hogy 
az állami iskolákat „egyelőre (?) veszedelmes-
nek tartja vallásos, in specie katholikus szem-
pontból". 

Czikkiró nyugodt s tárgyilagos ellenvetései 
arra indítottak, hogy czikkem kiegészítéseid, a 
szerkesztő úr engedelmével, még a következő-
ket soroljam föl s egyben megtegyem észre-
vételemet, kijelentvén, hogy csakis az ügy 
fontossága késztet álláspontom védelmezésére. 

Kijelentem, hogy czikkemnek korán sem 
volt „hangulatcsiná'ás" a czélja, mert hiszen 
a „Néptanítók Lapja" olvasóinál alig kell 
már ez irányban hangulatot csinálni, mert a 
magyar tanítók legtöbbje belátta már azt, 
hogy az állami iskolák, tekintettel ez iskolák 
föntartójára, inkább vannak abban a helyzet-
ben, hogy a kor, a pedagógia és didaktika 
sokféle igényeinek megfelelhessenek, mint 
bármely jellegű, czikkemben fölsorolva volt, 
iskola. 

Én nem írtam egy szóval sem azt, hogy 
minden felekezeti iskolát tegyenek államivá, mert 
hiszen a jó s a követelményeknek megfelelő 
iskola jellegének változtatására nincs szükség, 
minthogy az iskolánál nem a jelleg a lénye-
ges; de igen is ellensúlyozni kívántam tapasz-

talataim leírásával azt a törekvést, mely 
csupán féltékenységből a felekezeti je l egre, 
ott is akadályokat kiván gördíteni, pusztán 
ráfogással élve, az iskola államosításának, hol 
az valóban szükséget képez; hol az iskola 
költségeit sem a felekezet, sem pedig a sze-
gény polgári község nem tudja fedezni s azt 
az igényeknek megfelelően szervezni. 

Ez pedig, azt hiszem, nem lehet reánk 
tanítókra, sem pedig az iskolaföntartó köz-
ségekre, sem az adófizető polgárokra közömbös 
dolog! 

Miért ne bírhasson egy község jól szerve-
zett iskolával akkor, ha az állam — segít-
ségére jővén a községnek— az az ilyen iskola 
szervezésére anyagi támogatásával hajlandó ? 

Különösen pedig — felekezeti szempontból 
— akkor, midőn az iskola államosításával nincs 
a község lakóinak vallásos meggyőződése semmi-
kép sem sértve! 

En csak azt kívántam kimutatni, hogy az 
állami iskola „ felekezeti szempontból sem vesze-
delmes". 

Ez állításomat, mely sok évi kőzve tlen 
tapasztalataim folytán meggyőződésemmé is 
vált, „Argus1 érvei után is föntartom. mer t 
tudom, hogy az iskolák államosításánál mily 
szempont vezeti az intéző legfelsőbb hatósá-
got ; mert tudom, hogy az iskolák államosí-
tásával sehol sem czélozzák azt, hogy a tanuló 
ifjúságot apáik vallásából kivetkeztessék, avagy, 
hogy azt „hitközömbössé" neveljék. 

Láttam az állami iskolákból kikerült ifjú-
ságot, láttam az iskolásokat, tanítókat a 
külföldön tett utaim alkalmával a templom-
ban, körmeneteken, de láttam azokat itthon is, 
s nem találtam s találom keresve sem azok 
hitbuzgalmán az állami iskolának annyira s 
oly sokszor hangoztatott romboló hatását. 

Újból is azt mondom, hogy állami iskolá-
ban is lehet jó és hithű katholikusokat, egy-
háztagokat nevelni, csak „ember kell hozzá"! 

A mi állami iskolánkban a kereszt azon 
osztályokban függ, melyekben azok az álla-
mosítás előtt függöttek s éppen olyan tisz-
telet tárgya, mint voltak azok a kath., majd 
a községi jellegű iskolában. Nem áll tehát 
„Argus" ama állítása, mintha a kereszt jel-
vénye nem foglalhatna helyet az állami isko-
lákban. 

Czikkemben jeleztem volt azt is, hogy az 
államnak is súlyt kell helyeznie a vallás-
erkölcsös nevelésre, mert hiszen annak is 
erkölcsös és derék polgárokra van szüksége. 
Ez okból adja meg az állam az eszközöket s 
gondoskodik a felekezeti hitoktatók díjazásá-
ról. De nem „kötelességből", mert hisz a tör-
vényben világos a rendelkezés, hogy a hit-

7* 
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oktatásról az iskolákban a „felekezeteit tartoz-
nak gondoskodni", de teszi azt azért, mert 
megkívánja a rendes hitoktatást iskoláiban. 

Annak jelzésére, hogy az állam fizeti a 
hitoktatókat az állami iskolákban, szeretik az 
állami iskolák ellenesei azt hangoztatni, hogy 
az állam fizethet, mert szedi az 5%-os iskolai 
adót. 

Ez adó valószínűleg nagyobb a felekezeti 
jellegű iskoláknál, sokszor a községieknél is 
mint az államiaknál, s az 1868. évi XXXVIII. 
t.-czikk rendelkezéséhez képest egyformán 
kötelező. Oly községekben, a hol a községi 
iskolán kívül felekezeti iskola is fennáll, a 
hitközségi tagok, ha azok felekezeti jellegű 
iskolájuk föntartásához járulnak, ez adófizetése 
alól föl vannak mentve. De, még nem is oly 
nagy az az 5° o adó, mint a milyennek látszik, 
s annak hangoztatása csak a gyengébbek 
megtévesztésére való! 

Egy példából igazolom állításomat. Egy kis 
községben van 120 —130 tanköteles gyermek. 
A tanító — a ki egyben kántor is — kap 
300 frt fizetést, lakást, kertet, a tanítói 
stólát (párbért) egyházi ténykedéseért. 

Az iskola-épület rossz, nem megfelelő, túl-
tömött; tehát újjáépítése, kibővítése ismé-
telve szorgalmazva lőn úgy az egyházi, mint 
a világi hatóságok részéről. 

A községnek kiadatott a rendelet, hogy épít-
sen 2-tantermes iskolát, szervezzen a tör-
vénynek megfelelően egy 2-ik tanítói állást, 
sőt gyermek-menedékhelyről is gondoskodjék 
és — emelje föl tanítójának fizetését a tör-
vényes minimumra, gondoskodván egyben 
tanítójának esedékessé vált évötödös pótlé-
káról. 

Szegény község! Mitévő legyen most ? 
Fűhöz-fához fordul segélyért, de hiába. Az 
idő múlik! Végre a kir. tanfelügyelő, iskola-
látogatása alkalmával látva a szegény község 
vergődését, igazolva lévén előtte a község 
rossz anyagi hetyzete — 100% községi pót-
adója van — ajánlatot tesz az iskola államo-
sítására. Ezzel megkezdődik a harcz ! Igen, az 
áldatlan harcz, melynek évek során át nem 
lesz vége. Tegyük föl, hogy az iskola, az 
ellenvetések daczára, államosíttatik. 

Az állam átveszi az iskolát; a község föl-
építi a két tantermet, biztosítja az épület 
föntartását, fizeti az iskola eddigi kiadását, 
500 frtot és adja az 5% pótadót, a mi kitesz 
talán 70—80 frtot egész összegében. 

Ezzel szemben ad az állam 2 tanítót, kik-
nek fizet 500—500 frtot, az egyiknek ad 
80 frt lakbért (a kántortanító természetbeni 
lakást nyer); a hitoktatónak jutalmul ad 
50 frtot, az ismétlő-iskoláért 50 frtot és két 

évötödös pótlékot 50—50 frttal. Kiad tehát 
csak személyiekre évi 1.280 frtot, míg 'ő a 
község szerződés szerinti járuléka fejében 
bevesz 570 frtot, melylyel szemben 710 frt több 
kiadás mutatkozik. Ehhez járulnak még a 
dologi kiadások. 

E számadatok bizonyítják, hogy mily jó 
üzletet csinált az állam az iskola átvételével, 
az 5°/o-os iskolai pótadó daczára. 

Azért legyünk csak igazságosak s legyünk 
őszinték! Nem szabad az iskolaügyet ma már 
úgy tekinteni, mint eddig tekintették azt. Jó 
iskolák adhatják csak meg a nemzeti művelt-
séget, azért ne gátolja senki sem azok hiá-
nyainak pótlását, javítását még akkor sem, 
ha az másként, mint államosítás által, nem 
eszközölhető. 

Az illetékes egyházi tényezőknek meg legyen 
főgondjuk, hogy az állami iskola tanulói is 
részesüljenek a mindenekfölött szükséges 
hiterkölcsi nevelésben és a megfelelő vallás-
tanításban, meg vagyok győződve, hogy ebbeli 
törekvésében az állami iskola nem fog nehéz-
séget okozni. Állam és egyház, lelkész és 
tanító kölcsönösen támogassák egymást és 
nem lehet kétség az eredményben, a mely 
csak jó lehet. 

így nem lesz oka még a legbuzgóbb hit-
községi tagnak sem panaszra s az állami 
iskolából nemcsak igazán érző, jó és magyar 
hazafiak, de egyben áldozatra kész, derék 
egyháztagok is fognak kikerülni. 

Azért értsük meg egymást s ne keressük 
ott is a rosszat, a hol az nincs s vegyük a 
szent és legnemesebb czélra fölajánlott segélyt 
úgy, mint az nyújtátik: készséggel s töreked-
jünk azt legjobban értékesíteni a valláserkölcsi 
és magyar nemzeti nevelés felvirágoztatására! 

Vajha soraimmal sikerült volna meggyőz-
nöm „ Argus"-t és a vele egy nézeten levőket 
igazaimról! Ez őszinte óhajom. Béke velünk! 

(M.-Óvár.) Merényi Kálmán. 

Tanítók Háza. 
Hazai tanítóságunk vezérlő férfiai otthont, 

házat óhajtanak a tanítóság számára Buda-
pesten. Helyes, mert szükséges. Mondhatnám, 
nélkülözhetetlen. A tanítók házának a cze'l-
jával, föladatával, missziójával mindenki tisz-
tában van. Erre minduntalan visszatérni, kár 
az időért. 

Nem is czélom a tanítók háza ismertetésé-
vel foglalkozni, de hozzá akarok szólni a 
létesítéséhez, illetve létesítésének a miként-
jéhez. 

A fődolog, hogy legyen „Tanítók Háza". 
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Az sem másodrangú dolog, hogy minő legyen ? 
Legyen az a 27 ezerből álló nemzeti had-
seregnek valóságos hatalmas vára, mely becsü-
letére váljék a tanítóságnak. 

Ilyent -— kérem, ne értsenek félre — csak 
a budapestiek nem emelhetnek, nem létesít-
hetnek. Ez az impozáns eszme még annyira 
kezdetleges, annyira új, hogy még nem ment 
át minden tanító vérébe. Ebben az utilitáris 
társadalomban, mely hadseregünk meglehetős 
nagyrészét magával sodorja, nem is csoda. 
Sok, sok — nem idő, hanem más egyéb — 
kell ahhoz, míg a tanítóság 3/i részét meg 
tudjuk igazán nyerni az eszmének úgy, hogy 
a mikor Kossuth Lajos módjára így szólunk 
hozzá: „atyámfiai, a haza veszélyben van", 
minden egyes tagja áldozatot hozzon. Pedig 
enélkül aligha lesz Tanítók Háza. 

De ha a „Tanítók Házának" az eszméjét, 
illetve ez eszme megvalósítását végczélul tűzzük 
ki és eléréséhez való törekvésünk útjában 
megvalósítjuk a „Tanítói otthonok" eszméjét 
az ország különböző részeiben, akkor nem-
sokára meglesz a „Tanítók Háza" Budapes-
ten is, és akkor — ha majd fölszenteljük — 
az ünnepi szónok bátran mondhatja: „hazám 
tanítósága, meghajlok a nagyságod előtt". . 

A Budapesten létesítendő „Tanítók Háza" 
kell, hogy első sorban hajlékot és ellátást 
nyújtson a tanítóság ama gyermekeinek, kik 
felsőbb tanintézetbe, egyetemre járnak. Ne 
feledjük azonban, hogy míg az ember oda 
jut, hogy az egyetem kapujánál bebocsátást 
kérjen, 8 esztendőt kell a középiskolákban 
töltenie; és minthogy nincsen minden falu-
ban és városban középiskola, kérdem: hány 
tanító gyermeke képes minden anyagi támo-
gatás nélkül középiskolát végezni ? Oly nagy-
szabású Tanítók Házát szinte lehetetlen föl-
állítanunk, a mely a 27 ezer tanító tudományt 
szomjazó gyermekének hajlékot és élelmezést 
tudna adni. Ahhoz egy ház nem elég, ahhoz 
egy egész város kell. Ha pedig a tanítóság-
gyermekei nem képesek középiskolát végezni, 
akkor a „Tanítók Házá"-nak aligha lesznek 
lakói. Tehát a középútat kell választani. Mert 
azt okvetlenül elő kell segítenünk, hogy a 
tanítóság gyermekei ne csak tanítók meg 
kisebb tisztviselők legyenek, hanem legyenek 
ügyvédek, orvosok, tanárok, mérnökök stb. 
És ha majd az országház padjaiban a tanítók 
gyermekei is helyet foglalhatnak, a jóakarat 
nagyobb tettekben is fog nyilvánulni és utó-
daink áldani fognak minket törekvéseinkért. 

Tehát legelső sorban lehetővé kell tenni 
azt, hogy a tanítóság gyermekei középiskolát 
végezhessenek. 

Ezen másképen nem segíthetünk, mint ha 

az ország területét a közlekedési és egyéb 
számbavehető viszonyainak figyelembe vétele 
mellett több vidékre osztjuk föl, megjelölvén 
minden egyes vidéknek a központját. 

Ezen központokon kellene az illető vidék 
tanítóságának tanítói otthonokat létesíteni 
(internátusokkal). Ezek a tanítói otthonok 
aztán lehetővé tennék azt, hogy az illető 
vidék tanítóságának a gyermekei a középisko-
lai tanulmányokat végezhessék. Az ilyen taní-
tói otthonok (példa reá a szegedi paraszt-
konviktus és a gyertyámosiak szegedi kon-
viktusa) helyes kezelés és vezetés mellett 
még tőkét is gyűjthetnek. Ha már most az 
ország 20—30—50 tanítói otthona néhány 
év múlva bizonyos tökével rendelkezik, összeáll 
és a tőke bizonyos részének összeadakozásá-
val létesíti Budapesten a „magyarországi 
tanítók házát" a tanítóság azon gyermekei 
részére és számára, a kik a felsőbb taninté-
zeteket látogatják. 

Ezzel egyebet is érünk el. Az egyes vidékek 
hangadó emberei könnyebben férnek hozzá 
majdnem minden falu tanítójához, hamarább 
nyerhetnek meg minden egyes tanítót az 
ügynek, mint ha Budapestről a legszebb fel-
hívások bocsájtatnak is ki. Aztán kisebb 
körökben nagyobb a bizalom, nagyobb az 
érdeklődés is. A vidéki otthon intéző emberei 
folyton közvetlen összeköttetésben vannak a 
tanítósággal, a tanfelügyelővel, ez pedig a 
vidék intelligencziájával és hamarább tudnak 
hatni úgy a tanítóságra, mint a társadalomra. 
A tanfelügyelő körútja alkalmával minden 
egyes tanítót buzdít a belépésre, a többi 
kaputos embert erkölcsi és anyagi támoga-
tásra, az egyes községeket, testületeket, egye-
sületeket könnyű szerrel, mondhatnám baráti 
kézszorítással nyerve meg az ügynek, a mi a 
központon székelő bizottságnak aligha sikerül. 

Aztán beszéljünk őszintén. Az ember szereti, 
ha látszatja van annak, hogy tesz valamit, 
hogy ő maga is cselekszik. Ez csak úgy 
lehetséges, ha mindenkinek kis munkakör jut. 
Pedig csak így juthat, ha kisebb körökre, de 
közös czélból egyesülünk és egyesítünk. 

Csak még egyet akarok megemlíteni. A 
vidéki tanítói otthonok létesítésének a támo-
gatása — magától értetődik — minden egyes 
tanító-egyesület kötelessége. De legalább én 
nem tartom czélszerűnek azt, hogy a létesítést 
maga valamely tanító-egyesület eszközölje. Az 
egyesület vagyis inkább a budapesti központ, 
az Orsz. Bizottság kérjen föl mindenütt néhány 
lelkes embert és ez a néhány lelkes ember 
álljon össze, csinálja meg az előmunkálatokat 
és a mikor minden kész, akkor szóljon: gyer-
tek, alakítsuk meg az otthont. így létesítet-
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tük mi temesváriak a „délvidéki tanítói taka-
rék- és hitelszövetkezetet", és így fogják 
létesíteni az otthon hivei „a délvidéki tanítói 
otthont" is — a délmagyarországi tanító-
egyesület erkölcsi támogatása mellett és égise 
alatt és ha az Isten is megsegít, létesítünk 
egyebet is, és a mikor házunk lesz, együtt lesz 
ott a tanítói takarékpénztár, a konviktus, az 
informáló iroda, a vidéki tanítóság elszállá-
soló helye, a tanszermúzeum, a tanítói könyv-
tár stb. és akkor lesz az igazán „tanítói 
otthon11. 

Azért mondom, hogy ne az egyesületek 
csinálják, mert az otthonok létesítése nagyon 
sok gondot ád, egész embert követel. Már 
pedig az egyesületek vezetőségének akad elég 
más dolga; és elvégre az irányítás, a támo-
gatás nem azonos ám a végrehajtással. 

Ajánlom e sorokat az Országos Bizottság 
szives figyelmébe; a kik az Orsz. Bizottság 
élén állanak, ismernek engem, tudják, hogy 
csak jót akarok és azt is a tanítóság érde-
kében. 

(Temesvár J Gramma Döme. 

-<CX«|)<3e 

Eljárás a tanítók katonai 
ügyeiben. 

A tanítóra már tanítójelölt korában háramlik 
honvédelmi kötelezettség, tekintve azt, hogy 
a népfölkelési kötelezettség a 19-ik évvel 
kezdődik. 18 éves korában mindenkinek joga 
van ugyan önkéntesen belépni katonai szolgá-
latra; ezt a jogot a tanítók, mint rájok nézve 
nem előnyös kedvezményt, nem használják. 
A tanító katonai ügyei tehát életkora 19-ik 
évével kezdődnek s a népfölkelési kötelezett-
ségtől való föloldás időpontján vagyis a 42-ik 
életév meghaladásával nyernek befejezést. 

AJ Népfölkelök. 

A népfölkélésre kötelezették összeírását 
a népfölkelési járásparancsnokságok, — az 
egyének községi illetősége szerint — eszközlik. 
Erre nézve a községi elöljáróságok nyújtják a 
szükséges adatokat. Budapesten évenkint a 
kerületi elöljáróságok minden házba összeíró 
nyomtatványokat küldenek szét, melyekben 
minden családfő tartozik bejegyezni a család-
jában levő népfölkelési kötelezettek neveit. 
Kezdik az összeírást a 19 éves korukba lépők 
besorolásával, kik személyes jelentkezésre nincse-
nek kötelezve. Egyébként az összeirási eljárás 
olyan, mint a hadköteles korba lépő ifjakra 
nézve. A népfölkelésre kötelezettek tartózkodá-
sáról nincs rendes nyilvántartás. A fölkelési 

kötelezettség alól senkit sem mentenek föl; a 
népfölkelési szolgálat alól azonban végleges 
vagy ideiglenes fölnientésnek lehet helye, kivé-
teles esetekben. A végképen fölmentettek 
mentesítő igazolványt kapnak az alkalmatlan 
voltukat megállapító bemutatási szemle alkal-
mával. A „népfölkelés fölhivása" annak idején 
0 Fölsége parancsára történik. E parancsnak 
— mely a népfölkelésre kötelezetteket föl-
szólítja, hogy „magukat a bevonulásra készen 
tartsák" — végrehajtója a honvédelmi minister, 
kinek távirati vagy Írásbeli rendeletére a 
hatóságok — már előkészített — nyomtatott 
hirdetményekkel a lehető leggyorsabban közzé-
teszik a legfelsőbb elhatározást. Ily fölhívás 
kihirdetése után a szabad költözködésben kor-
látoltak, hatósági engedély nélkül — hacsak 
mentesítő igazolványuk nincs — nem távoz-
hatnak az illető járás területéről. A nem ille-
tőségi helyükön tartózkodók, — ilyen a tanítók 
közt sok van — a fölhívás után azonnal 
tartózkodási helyök községi hivatalánál tar-
toznak jelentkezni, a hol pótlajstromokba írják 
őket s a katonailag ki nem képzetteket a 
bemutató szemléhez vezetik a szolgálattételre 
való alkalmazhatóság megállapítása végett. 
Ezután következik a behívás és bevonulás. Ha 
valakit eme parancs azonnal való teljesítésé-
ben betegség gátol, tartozik a községi (járás-) 
orvostól kiállított s 2 bevonulni köteles nép-
fölkelővel tanúsított bizonyítványt bemutatni 
a községi elöljáróságnál. A népfölkelőket 3 
csoportba osztályozzák; u. m. a) fegyveres 
népfölkelők csapatába, b) a hadsereg és honvéd-
ség kiegészítésére, c) egyéb hadi czélú szolgá-
latokra. A szolgálatra tényleg alkalmazandó 
népfölkelők „bemutatandók" és a bemutató 
lajstromba bevezetendők. A bemutatottak 
esküt tesznek. A bevonulók elbocsáttatásuk 
napjáig katonai büntető és fegyelmi szabályok 
alatt állanak. 

A katonailag kiképzett népfölkelők évenkint 
a hirdetések szerint ellenőrző szemlére tartoz-
nak megjelenni. 

B) Katonák. 

Ujonczállításra mindenki tartozik szemé-
lyesen megjelenni. Az állítási kötelezettség 
kezdődik azon év január hava l-jével melyben 
a katonaköteles élte 21-ik évét betölti s 
végződik — törvényszerű teljesítés esetén — 
azon év deczember 31-ével, melyben élete ,25-ik 
évét betölti. 

A sorozásra — mely fősorozásra és utó-
állításra oszlik — 3 korosztályt hívnak föl. 
Rendszerint márczius 1-től április 30-ig tartják 
a fősorozást; az utóállításokat pedig szük-
séghez képest. Az előmunkálatok már az 
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előző évben kezdődnek a kötelezettek össze-
írásával. A községi elöljárók évenkint október 
havában nyilvános falragaszok útján s esetleg 
más módon is fölhívják az ujonczállításra köte-
lezetteket, hogy november havában illetőségi 
vagy állandó tartózkodási helyük elöljáró-
ságánál szóval vagy írásban jt-lentkezzenek az 
összeirás végett és egyszersmind figyelmeztetik 
őket a védtörvény némely §-ában foglalt ked-
vezmények igénybevételére; így pl. a taní-
tókra, tanító-jelöltekre vonatkozó 32-ik §-ra is. 

A szolgálati kedvezményele iránt való folya-
modványokat január vagy február havában kell 
beterjeszteni a járási főtisztviselőnél — vagy 
legkésőbb a fősorozás idején a sorozó-bizott-
ság előtt igazolni kell a kedvezmény alapjául 
szolgáló viszonyokat. A kik tehát önkéntesek 
kívánnak lenni, azok ebbeli; a többiek pedig 
a póttartalékba helyezés végett folyamodvá-
nyukat már január vagy február havában nyújt-
sák be s ugyanebben még az illetékes sorozó-
járáson kíviil való állíttatást is kérelmezhetik. 
A rendes és nyilvános tanulóknak, továbbá a 
más járásban letelepedetteknek, vagy nyilvános 
szolgálatban alkalmazottaknak kivételesen meg-
engedik, hogy ne illetékességi helyükre men-
jenek ujonezozás végett. 

Egyévi önkéntesség elnyeréseért benyújtott 
folyamodványban igazolni kell, hogy az illető: 
a) magyar vagy osztrák állampolgár, b) erköl-
csileg minősített, c) a megszabott tudományos 
képzettség föltételének megfelel, d) önkéntes-
ségi igényét legkésőbb az iletékes sorozó 
járásbeli fősorozás alkalmával bejelentette, ej 
a választott és a fölvételre jogosított csapat-
testben való szolgálatra alkalmas, f ) s végül 
önként belépő kiskorúak igazolják, hogy 
apjuk vagy gyámjuk beleegyezik. 

Az egyévi tényleges szolgálatot a hadse-
regben és a honvédségben rendszerint saját 
költségen kell teljesíteni. Vagyontalanok, kik 
a fegyverzetért, kincstári élelmezésért, és 
ruházatért megszabott 174 frtnyi illetéket 
sajátjukból nem képesek fedezni, államkölt-
ségen való szolgálatért folyamodhatnak. Ezek-
nek a föntebb emiitetteken kívül még mellé-
kelnie kell községi bizonyítványt vagyoni 
viszonyairól, járási tisztviselőtől kiállított bizo-
nyítványt arról, hogy a jelölt a 174 frtnyi 
tartási költséget sem képes fizetni és végül 
családi értesítőt. Megjegyzendő, hogy tanítók, 
tanítójelöltek államköltségen való önkéntessé-
génél a tud. képzetséget tanúsító bizonyítvá-
nyon kir. tanfelügyelő vagy kormánybiztos név-
aláírásának is rajta kell lenni. 

Ha nem önkéntesekként akarnak a tanítók 
szolgálni, akkor az egyéb kedvezményért be-
nyújtandó folyamodványhoz mellékelni tar-

toznak: A) Tanítójelöltek: a) a tanítóképző-
intézeti bizonyítványukat, melynek legalább 
a 3-ik évfolyamról kell tanúskodni, b) eset-
leg bizonyítványt arról, hogy valamely nyil-
vános népiskolánál (vagy polgári iskolá-
nál) működnek. B) Tanítók: a) hiv. okira-
tot nyilvános nép- vagy polgári iskolánál 
akár véglegesen, akár ideiglenesen való műkö-
désükről, b) isk. bizonyítványt. C) Elemi és 
polg. isk. tanítóképzők tanítói és tanárai, 
továbbá siketnémák, vakok és hülyék számára 
fönnálló közintézetek tanítói a kinevezési ok-
iratot. D) Kisdedóvók a) képesítő bizonyít-
ványt és b) kinevezési okiratot. 

Tanítóképezdei növendékek folyamodványu-
kat az intézet igazgatója részéről, a képezde 
látogatását igazoló bizonyítványnyal fölsze-
relve nyújtsák be az illetékes járási tisztvi-
selőnél. 

Szükségesnek tartjuk még kartársainkat 
különösen a következőkre figyelmeztetni: 

a) Katonai kiképzésről vagy más fegyver-
gyakorlatról való hazatérés s azonkívül is a 
huzamosabb tartózkodással járó elutazás ese-
tén a községi elöljáróságnál (Bpesten a kato-
nai ügyosztályban) az elutazást és hazatérést 
mindig pontosan be kell jelenteniük nyilván-
tartás végett. 

b) Ellenőrzési szemléken évenkint meg kell 
jelenníök. 

e) A tanítói álláson való működést — tehát 
a kedvezmény további fönnállására vonatkozó 
jogezímet — évenkint junius havában mind-
azok tartoznak igazolni a járási tisztviselőnél, 
kik mint tanítók, (tanítójelöltek, kisdedóvók) 
jutottak póttartalékba. Megszűnik a katonai 
kedvezmény a tanítói pálya elhagyása esetén, 
továbbá akkor is, ha a tanítójelölt tanulmá-
nyai befejezése után 2 év alatt nem képes iga-
zolni, hogy rendszeresített tanítói állása van. 

d) Katonai hatóságokkal való érintkezésnél 
tartsák meg a közbeeső fokozatokat. 

e) Közös hadseregből a honvédségbe vagy 
innen a népfölkelőkhöz való áthelyezést az 
igazoló-könyvecskékben szokták tanúsítani 

f ) A tanítókat a gyalogsághoz szokták be-
osztani. Az önkéntesek is leghelyesebben teszik, 
ha ezért folyamodnak. 

g) Tanítók (tanítójelöltek) a póttartalékban 
iskolai szünidőben hivatnak be kiképzés végett 
vagy fegyvergyakorlatokra. Ha esetleg az isk. 
szünidő 2 hónapnál rövidebb volna, a kikép-
zést egymásután következő 2 esztendőben 
4—4 hétre elosztva is lehet teljesíteni. Tan-
ügyi pályán működő tartalékos tisztek is szün-
időben vonulhatnak be fegyvergyakorlatra, 
ha ezért folyamodnak és elöljáróságukat, tanári 
vagy tanítói minőségüket igazolják. 
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li) A folyamodványokhoz szükséges szabály-
szerű iratmintákat lapunk legközelebbi szá-
mának Tanácsadó cz. rovatában találhat-
ják meg. 

Ujonczállítás előtt az első korosztálybeliek 
sorszámot húznak mely rájok nézve az állí-
táskötelezettség egész tartama alatt érvényes. 
Erre nem kell okvetetlenül személyesen meg-
jelenni; helyettese vagy pedig az az egyén 
is húzhat helyette sorszámot, kit erre a sors-
húzás vezetője kirendel. Az ujonczállítás nap-
jait közhírré teszik. A besorozottakat föl-
esketik, aztán katonai kiképzésre való behívá-
sig hazabocsátják. 

(Budapest.) Gőöz József dr. 

HIVATALOS RÉSZ. 

Értesítés. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

m. kir. minister úrnak, a rajztanításra képe-
sítő vizsgálatok tárgyában, 1893 évi szep-
tember hó 30-án, 41.200 szám alatt kelt 
rendeletével kiadott szabályzatnak 1. §-a értel-
mében nyilvános középiskolánál, tanítóképző-
intézetnél, felsőbb leányiskolánál és iparisko-
lánál, felső nép- és polgári iskolánál rajztanárul 
vagy rajztanítóul, illetőleg raj/.tanítónőül rend-
szeresített minőségben csak szabályszerűen 
képesített egyének lévén alkalmazhatók; föl-
hívom az érdekelt rajztanárjelölteket és ideig-
lenesen alkalmazott rajztanítókat, kik a 
folyó 1898 99. tanév végén megtartandó 
képesítő-vizsgálatra jelentkezni óhajtanak, 
hogy ezen vizsgálatra bocsáthatás iránti kér-
vényüket, kellően fölszerelve és bélyeggel 
ellátva, legkésőbb f. évi márczius hó 15-éig 
alulírotthoz (Budapest, Andrássy-út 71. sz.) 
küldjék be. 

A folyamodványhoz csatolandók: a) a je-
lentkezőnek rövid életrajza, melyben külö-
nösen kiképeztetésének fő irányát, menetét 
és az arra fordított időt kell jeleznie; b) a 
keresztlevél, illetőleg születési bizonyítvány, 
melylyel igazolja, hogy legalább 21-ik életévét 
betöltötte; c) a végzett tanulmányokat és az 
előirt általános műveltséget igazoló egyéb 
bizonyítványok; d) a hatósági orvos által 
kiállított bizonyítvány, mely a jelentkezőnek 
a rajztanítóságra testileg alkalmas voltát iga-
zolja; c) a geometriai építészeti, szabadkézi, 
esetleg műipari rajz köréből való dolgozatok ; 
f ) ha a jelentkező közszolgálatban áll, elöl-
járósága, különben pedig a közhatóság által 
kiállított erkölcsi bizonyítvány; g) esetleg 
valamely tanintézetnél rajztanítói minőségben 

folytatott működésről szóló bizonyítványok; 
végül h) a vizsgálati díj : 20 frt. 

A folyamodványban a jelentkezőnek vilá-
gosan meg kell határoznia, hogy mely isko-
lára kiván képesítést szerezni. Képesítés szerez-
hető ugyanis az alább megnevezettriskolákra 
az ugyanott megjelölt előképzettség föltétele 
mellett. 1. Középiskolák és középfokú iskolák 
számára és pedig: <<) a szabadkézi rajzból és 
rajzoló-geometriából, vagy b) ezen tárgyaknak 
csak egyikéből. Ezen vizsgálatra bocsáttatás 
föltétele a középiskolai érettségi vizsgálat 
sikeres kiállása és a rajztanárképző tanfolya-
mának elvégzése. 2. Tanítóképző-intézetek, 
polgári iskolák és ípartanműhelyek számára. 
Föltétel: Középiskolai érettségi bizonyítvány, 
vagy elemi iskolai tanítói oklevél és a rajz-
tanárképzőelvégzése. 3. Iparostanoncziskolákra. 
Feltétel: A m. kir. iparművészeti iskola, a kö-
zép-ipariskola, vagy hasonló irányú szakiskola 
jó sikerű elvégzése avagy elemi iskolai tanítói 
oklevél. 4. Rajztanítónői képesítés szerezhető : 
tanítónőképző-intézetek, polgári és felsőbb 
leányiskolák számára. Feltétel: Elemi iskolai 
tanítónői oklevél és kellő rajzi szakképzettség 
igazolása. Az elsőfokú képesítő-vizsgálathoz 
kötött föltételek alul senki sem menthető föl, a 
többiekre nézve a minister űr föntartja ma-
gának a jogot, hogy felötlő tehetség mellett 
és a vizsgáló-bizottság javaslatára egyik-másik 
föltétellel szemben némi engedményeket tegyen. 

Azon jelöltek, kik akár előképzettség, akár 
életkor tekintetében a megszabott föltételek-
nek nem felelnek meg, a vizsgáló-bizottság 
elnökénél benyújtandó kérvényüket a vallás-
és közoktatásügyi minister úrhoz tartoznak 
czímezai, kérelmezvén az illető föltétel hiányá-
tól való eltekiatés mellett a vizsgálatra bocsát-
tatást. Megjegyeztetik, hogy hiányosan fölsze-
relt, kellően nem bélyegeit, vagy a kitűzött 
határidőn tul beérkezett kérvények tárgyalás 
nélkül visszaküldetnek. 

Budapest, 1899. évi február hó 1-én. 
Keleti Gusztáv s. k., kir. tanácsos, 

a m. kir. rajztanárvizsgáló-bizottság elnöke. 

A vallás- és közoktatásügyi min is te r : 
Köszönetét nyilvánította: Polyák Béláné, 

szül. báró Eichler Klárának, a ki a nagy-
szábláthi r. kath. isk. növendékeknek kará-
csonyi ajándékul 200 frt értéket meghaladó 
ruhanemű és jutalomkönyvet adományozott. 

Kinevezte: Hodinka Ágost sárospataki és 
Lasarics János dévai áll. tanítóképző-intézeti 
r. tanárokat a VIII. fizetési oszt. 3-ik fokoza-
tába, továbbá Buzogány Mária „Erzsébet nő-
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iskolai" r. tanítónőt a IX. fizetési oszt. 2-ik 
fokozatába eddigi minőségükben és jelenlegi 
állomásukon való meghagyás mellett; továbbá 
Végler Gynla sz-keresztúri áll. tanítóképző-, 
Tataki Vilmos kolozsvári áll. tanítónőképző-
és Irsa Béla m.-szigeti áll. tanítóképző-intézeti 
segéd-tanárokat szintén jelenlegi állomásukon 
való meghagyás mellett r. tanárokká a IX-ik 
fizetési osztály 2-ik fokozatába; Gr ész Ernő 
temesvári és Gondi Sándor kolozsvári áll. 
tanítóképző-intézeti megbízott segéd-tanárokat 
segéd-tanárokká, valamint Kruze Ernő m.-szi-
geti és Józsa Károly pápai áll. tanítóképző-
intézeti rajztanárokat szintén jelenlegi állo-
másukon való meghagyás mellett a X fizetési 
osztály 3-ik fokozatába; Marián Józsefné, 
Günther Anna pozsonyi és Watresch Gizella 
budapesti áll. tanítónőképző-intézeti, valamint 
Pischl Ida „Erzsébet nőiskolái" segéd-tanítónő-
ket jelenlegi állomásukon való meghagyás 
mellett r. tanítónőkké a X. fizetési osztály 
3-ik fokozatába; Berezeg Kamilla pozsonyi áll. 
tanítónőképző-intézeti megbízott segédtanító-
nőt ugyanazon intézethez segédtanítónővé, 
végül Hegedűs Paula budapesti II. ker. áll. 
tanítónőképző-intézeti gyak. isk. megbízott 
tanítónőt ugyanazon intézethez gyakorló isk. 
tanítónővé a XI. fizetési oszt. 3-ik fokozatába ; 
Herresbacher József és Korpás István oki. 
tanítókat a magyarpádéi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká; Dimitrijevics Milorád oki. tanítót 
a bavanistyei áll. gazd. ismétlő-iskolához r. 
tanítóvá; Zombory Ernőd sárospataki állami 
tanítóképző-intézeti rajztanárt, jelen állásában 
való meghagyása mellett a X. fizetési oszt. 
3. fokozatába; Simu Mihály oki. tanítót a 
goleczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Papp 
Ágoston oki. tanítót a kőrösmezőlazescsinai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Előléptette: Piller György szabadkai áll. 
tanítónőképző-intézeti r. tanárt a VIII. fizetési 
osztály 3-ik fokozatából a 2-ik fokozatba; 
Nagel Sándor bajai áll. tanító-, Exner Leó 
hódmezővásárhelyi áll. óvónő- és Versényi 
Gábor kolozsvári áll. tanító- és tanítónőképző-
intézeti r. tanárokat a IX. fizetési osztály 
2-ik fokozatából az 1-ső fokozatba; Dúzs 
Mária eperjesi állami óvónőképző-, Fábián 
Károlyné szabadkai áll. tanítónőképző-intézeti, 
Zöllner Erzsébet „Erzsébet-nőiskolái" és Kirch-
nerné-Petrasevits Irma budapesti áll. óvónő-
képző-intézeti r. tanítónőket, továbbá Wagner 
János és Szőke Antal kúnfélegyházai állami 
tanítóképző-intézeti segéd-tanárokat a X-ik 
fizetési osztály 2-ik fokozatából az 1-ső foko-
zatba ; Bocskay Kristóf bajai, Kardhordó László 
pápai, Tömör Boldizsár csáktornyai, Amler 
Antal iglói, Holczmarjj*—Egrencz temesvári, 

Horváth János Adolf lévai és Elekes Lajos 
temesvári áll. tanítóképző-intézeti segéd-taná-
rokat a X. fizetési osztály 3-ik fokozatából a 
2-ik fokozatba ; Mangesius Mária kolozsvári, 
Kuszákné-Bánóczi Róza győri áll. tanítónő-
képző-intézeti segédtanítónőkat, Bartók Béláné 
pozsonyi áll. tanítónőképző-intézeti gyakorló 
iskolai tanítónőt, Péter Ferencz sz -keresztúri 
áll. tanítóképző-intézeti ipartanítót, Fischerné-
Szebeni Antónia, Tamásyné-Gáll Anna és Odor 
Vilma Erzsébet-nőiskolái zenetanítónőket a 
XI. fizetési oszt. 2-ik fokozatából az 1-ső 
fokozatba; végül Kárpáti Irén budapesti áll. 
tanítónőképző-intézeti zenetanítónőt, Eitner 
Ludmilla szabadkai, Udvarhelyi Ilona kolozs-
vári áll. tanítónőképző-intézeti, Balogh Zsófia 
Erzsébet-nőiskolái, Sfetea Mariska kolozsvári 
áll. tanítónőképző-intézeti segéd-tanítónőket 
és Mogyoró János kúnfélegyházai áll. tanító-
képző-intézeti gyak. iskolai tanítót a Xl-ik 
fizetési oszt. 3-ik fokozatából a 2-ik fokozatba. 

Áthelyezte jelen minőségében: Kecsethy 
Gyula beregkisfaludi áll. el. iskolai tanítót a 
berzeviczei áll. el. isk.-hoz; Schummer Sándor 
zichvfalvai áll. el. isk. tanítót a rudolfsgnadi 
áll. el. isk.-hoz; Pajor Mihály pürkereczi áll. 
el. iskolai tanítót a zajzoni áll. el. isk.-hoz; 
Nagyné-Baumann Hermin mezőbodoni áll. el. 
iskolai tanítónőt a beszterczei áll. el. isk.-hoz. 
Nagy Sándor kőhalmi és Süköscl András ko-
vásznai áll. el. iskolai tanítókat kölcsönösen. 

Véglegesen megerősí te t te : Suba József 
ohababisztrai és BacsillaJáuos dolovai közs. 
isk. tanítókat jelen állásukban. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Kovács Mihály kehidai róm. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Musics Szidónia részére évi 
150 fr tot ; néhai Möszl Lajos kőszegi nyug. 
ág. hitv. ev. volt tanító özvegye, szül. Plech-
schmidt Karolina részére évi 329 frt 80 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Hizsnyik Károly 
lénárddaróczi munkaképtelennek talált r. k. 
tanító részére évi 140 frtot. 

X Tanítók nyugdíjalapja. A közoktatási 
minister a mult héten terjesztette be a kép-
viselőházhoz a tanítói nyugdíjalapról szóló 
jelentést. E jelentés szerint, a tanítói nyugdíj-
alapnak a tényleges szolgálatban álló 28.840 
tanító és óvó közül 20.168 tanító és óvó a 
tagja. A nyugdíjalapból az 1897. évben 7.458 
nyugdíjazott és segélyezett, illetve gyámolított 
tagnak összesen 954.405 forintot fizettek ki. 
Ezenkívül az alapból négy árvaházat tartot-
tak fönn, melyekben összesen 191 árvát nevel-
tek. Az egyesület vagyona az 1897. év végén 
meghaladta a tizenhárom-millió forintot és ez 
utolsó évben is 660.000 forinttal gyarapodott. 
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I Kurtalus István. 

1821-1899. 

Egy érdemes férfiú hunyta le ismét 
örökre szemeit: Bartalus István folyó 
lió 8-án, 78 éves korában, Budapesten 
elhunyt. 

Olvasóink, a magyar néptanítók, álta-
lában ismerték Bartálust, sokan szemé-
lyesen, de áldásos működéséből mind-
nyájan. Nagyok az ő érdemei a magyar 
zeneművészet körül: hat évtized szaka-
datlan munkássága jelzi az ő nyomdo-
kait ezen a téren. Bartalus irta az első 
magyar zenei tankönyveket, ő kezdte 
meg a népdalkincsek nagy obi »-méretű 
gyűjtését és ő indította meg a magyar 
zene történetében nagyfontosságú kurucz-
dalok föl jegyzését. 

De Bartalus nem esak zenész, ő lelkes 
iró és kitűnő tanár is volt. Mint iró, a 
szépirodalmat is szerencsés kézzel mű-
velte ; mint tanár pedig több tanító-
nemzedéket lelkesített az ének és a 
zene művelésére. 

Tudományos és irodalmi érdemeit a 
M. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Tár-
saság azzal ismerték el, hogy tagjaik 
sorába választották. 

Az a gyászjelentés, a melyet az állami 
polgári és elemi iskolai tanítóképző-
intézet tanárai, adtak ki, a „nemzeti 
irodalom és iskolaügy sokat fávadott 
nagy halottjának" nevezi őt és méltán, 
mert Bartalus István 30 évet töltött az 
iskola, a tanítóképzés szolgálatában, mint 
»budapesti „Paedagoginm" rendestanára, 
Nagy ama tanítók száma, a kik az ő 
lelkesedéséből merítettek lelkesedést és 
az ő szeretetéből szeretetet a magyar 
zene iránt. 

Életrajzi adataiból közöljük a követ-
kezőket : 

Bartalus István született Bálványos-Váralján 
1821 november 23-án. Iskoláit Kolozsvárott 
végezte, s ugyanott tanulta a jogot és végezte 
a zenekonzervatóriumot is. Mielőtt egészen a 
zenészpályára lépett, Wesselényi bárónál 
Zsibón nevelősködött. A fővárosban 1851-ben 
telepedett le és innét indult zongoraművészi 
körútjára. 1869-ben nevezték ki az I. ker. 
állami tanítóképző tanárává. 

Irodalmi munkássága 1858-tól 1884-ig 27 
hírlapra s folyóiratra terjed ; zenebirálója volt 
Arany János és Salamon Ferencz lapjainak 
és az „Osztrák-Magyar monai'chia Írásban és 
képekben" czímü vállalatnak munkatársa. 

Több önálló müvei: „Magyar egyházak 
szertartásos énekei a XVI—XVII. században", 
„Művészet és nemzetiség", „A zeneköltészet 
elemei és müformái", „Adalékok (és ujabb 
adalékok) a magyar zene történelméhez" és 
három regénye („Két dudás egy csárdában", 
„Féltudósok" és „Egy bukott zenész élete"). 
Németből fordította Wohlfart művét „Elemi 
összhangzat s számjelzéstan1' cz. a. Zeneművei-
nek még hosszabb sorozatából megemlítjük a 
következőket: „Gyermek-lant" (2 füzet), „Vál-
tozatok", „Thököli, Bercsényi nótái és a 
Kákóczy-induló képletei (magyarázó szöveg-
gel)", „a Magyar népdalok egyetemes gyűj-
teménye" (3 kötet), „Magyar Orpheus" (101 
magyar népdal), „Módszer a zongora helyes 
játszására" (ujj-gyakorlatokkal is), több zon-
gora-gyakorlat, „technikai gyakorlatok a zon-
gorajátszás magasabb fokú fejlesztésére" stb. 

íme, Bartalus István működésének 
vázlatos elsorolása! Nagy oka van a 
magyar zenének és irodalomnak a 
gyászra, de nagy okunk vah nekünk, 
magyar néptanítóknak is arra, hogy 
megilletődéssel álljunk meg Bartalus 
frissen hantolt sírja előtt, mert hiszen 
munkás életének jó részét szentelte ő 
a mi kiképzésünkre. 

F. hó 10-én temették el Bartalus 
Istvánt 30-éves működése szinteréről: 
az I. ker. 'állami taiiítóképző-intézetből. 
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A temetésen megjelentek a M. Tud. 
Akadémia ós a Kisfaludy-Társaság kép-
viselői, számos tanférfiu, író és zenész. 

Legyen emléke maradandó közöttünk! 
u. 

Yilg Ede. 

Lapunk utóbbi számában megemlékeztünk 
arról a szép jubileumról, a melyet Yilg Ede 
győri tanító volt tanítványai, tanítótársai és 
tisztelői ültek meg február 5-én Győrött. Ez 
alkalommal az érdemes tanító 40-e'ves műkö-
déséről mondunk el egyet-mást s egyúttal 
arczképét is bemutatjuk olvasóinknak. 

Yilg Edének legfőbb érdeme az, hogy 
negyven, illetőleg negyvenkét év óta egészen 
az isicoláé. Mint a hogy Shakespeire mondja 
egyik alakjáról, hogy „minden izében királynő", 
Yilg Edéről is el lehet mondani, hogy „minden 
izében tanító". 

De vannak Yilg Edének egyéb — irodalmi, 
társadalmi és egyesületi érdemei is. Munkás-
ságáról, melyet az iskolán kívül kifejt, hű 
képet adni majdnem lehetetlen, oly sokoldalú 
és szélesmedrü az. Első sorban a „Győrvidéki 
Tanító-egyesület" az, melynek jegyzőkönyvei és 
„Értesítője" tanúskodnak,hogy munkásságával 
mennyit lendített az egyesület fölvirágoz-
tatásán megalakulása óta, melynek kezdetben 
pénztárosa, 1883-tól pedig alelnöke lett. Ugyan-
ezen időtől kezdve szerkesztője volt a győrv. 
tanító-egyesület Értesítőjének. 

Életrajzi adatait Ujlaky Géza tanító társa, 
a győrvidéki egyesületi Értesítő jelenlegi buzgó 
szerkesztője, a következőkben állította össze: 

„Yilg Éde 1839 május 18-án született 
Győrött iparos szülőktől, líeáliskolai tanul-
mányai után 1857-ben végzett a győri tanító-
képző^intézetbén. Az akkori rendszer szerint 

1860-ban magánvizsgálatot tett, mely a városi 
főelemi tanítóságra magyar- és német-nyelvű 
oktatásra jeles oklevéllel képesítette. 

Első állomása Nagy-Écsen (Győrmegyében) 
volt. a hol 1861-ig működött, mint segéd-
tanító. Ugyanilyen minőségben Győr-Újváros-
ban 1863-ig tanított. Ez évben ugyanitt fő-
tanítónak választották s 1869-ig helyét 
figyelmet keltő szakértelemmel töltötte be. 
1869-ben a győri székeskáptalan a belvárosi 
iskolához egyhangúlag nevezte ki, a hol ma 
is működik fáradságot nem ismerve. 

A közbecsülés és tisztelet igazolják, hogy 
érdeme folytán kedvelt egyéniség. 

1872-ben a kultuszminister altal Győrött 
állított póttanfolyamon 150 tanítónak a beszed-
és értelemgyakorlatból, irva-olvasásból. szám-
tanból és nyelvtanból gyakorlati előadásokat 
tartott, és pedig a kir. tanfelügyelő által 
kiállított bizonyítvány alapján „szakavatott 
ügyességgel s kiváló pedagógiai módszerrel". 

A fővárosban tartott országos tanítógyülése-
ken résztvett s az ott szerzett tapasztala-
tokat otthon kamatoztatta, azt tartván, hogy 
a tudás legnagyobb áldása az, ha abban 
nemcsak egyedül akar valaki tündökölni, 
hanem többeket is kiván belőle részesíteni. 

Yilg iskolája nagy hírre vergődött. A fegye-
lem, a rendszer, de különösen a szemléltető 
oktatás azon erős eszköze, melylyel példátlan 
sikereket tud fölmutatni. Az ő osztálya az, a 
melyet tanítók és szülők s az iskolaügy iránt 
érdeklődők egyaránt sűrűen látogatnak a 
vizsgálatok alkalmával. 

De szive is van ez érdemes tanítónak, még 
pedig a helyén, mint ezt, a többi közt, az is 
bizonyítja, hogy az 1883.-Í árvizsujtotta tanító-
társainak egymaga 1100 frtot gyűjtött. 

Yilg Ede még munkabíró ember: mély 
vallásossága, friss kedélye, hü kötelességérzete 
fiatalon tartották őt. Jubiláns, de azért még-
sem a „vének" közül való. Adja az Ég, hogy 
még sokáig működjék a hazai közoktatás 
javára azon a helyen, a melyet ő mindig 
templomnak tekintett: az iskolában ! 0. 

I R O D A L O M . 
Az egyiptomi művészet legszebb emlékeinek, 

a karnaki nagy templom oszlopainak pompás 
szines mását adja a Nagy Képes Világtörténet 
most megjeleni 12-ik füzete. A természet 
legbájosabb növényének, a lotosnak vonalait 
utánozták az egyiptomiak csodálatos bájú 
oszlopaikon. A bimbózó lotos-szárat, a kinyilt 
kelyhű lótos-virágot és legtömörebb épületeik-
nél a többczikkű lotosköteget. Ki is festették 
e hatalmas, de finom vonalú oszlopokat, a 
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kék, sárga és vörös szín legszebb árnyalatai-
val. Finom vonalakkal varázsolták az oszlop-
főre a lotoskekely köré a növény pompás 
leveleit, tövükön tarka szalaggal szorítva által. 
A lotos-köteg alul is levelekkel ékeskedett az 
oszlop lábánál; ott a hajtásokat jelölte meg 
a művész, gyengéd, halvány vonalakkal. A 
virág kelyhét ábrázoló oszlopfőt keskeny kék 
vonalak tarkázták, mintegy a növény erei. 
A bimbó keskeny vállkőbe ment át, úgy tar-
totta az épületet, a többi oszlop közvetlenül 
hordta terhét. Gyöngéd, finom, előkelő osz-
lopok ezek, még nagy arányokban is s az 
építészek ma is sokat tanulhatnának az egyip-
tomiaktól, kik oly szerencsésen tudták össze-
olvasztani a bájt és kecset a hatalom és erő 
jellemvonásaival. Az ó-egyiptomi művészetet 
egészében kitűnően ismerteti az illusztrácziók-
ban dúsgazdag Nagy Képes Világtörténet, 
melyből most a 12-ik füzet jelent meg. Egy 
füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai könyv-
kereskedésben és a kiadó társulatnál. 

A „Tanítók (tanítónők) jogai és kötelességei" 
czímű munkája harmadik, teljesen átdolgozott 
kiadására hirdet előfizetést dr. Szabó Mihály, 
Alsó-Fehérvái'megye kir. tanfelügyelője. A 
nagyterjedelmű munka 1899 márczius második 
felébén jelenik meg s 2 frt előfizetési árért 
bérmentesen fog megküldetni. Kívánatra postai 
utánvétellel is küld a szerző, ha az ez iránti 
megrendelés 1899 márczius közepéig hozzája 
beérkezik. Az ily utánvétellel szállított példány 
ára szintén 2 forint lesz, de a portó a meg-
rendelőt fogja terhelni. A. könyv megjelenése 
után is kapható a szerzőnél 2 frt 60 kr árban 
és 20 kr portó fölszámítása mellett. Bolti ára 
jóval magasabb lesz. Ha a könyv árának egy-
szerre való kiadása valakire nézve terhes 
lenne, a fenti módozatok mellett a pénzössze-
gek 2 részletben is befizethetők. Az előfizetési 
pénzeket és megrendeléseket posta-utalványon 
a szerzőhöz (Nagy-Enyedre) kell czímezni. 

„A szőllő helyes metszése" czímű szakmunka 
második bővített és átdolgozott kiadása ez 
év február havában fog megjelenni. Jeligéje: 
„Szőllőt metszeni könnyű, de jól metszeni 
nehéz!" Az okszerű szőllőmetszést tárgyaló 
ezen hasznos könyv most már a második 
kiadásban bővítve Maurer János, ismert nevű 
borász és lapszerkesztő tollából ered. Az egyes 
metszési módokat rajzokban is bemutatja. Kinek 
szőllője van, annak nélkülözhetetlen segéd-
eszköze, tanácsadója és kincses bányája ez a 
könyv. Egy forint előleges beküldése mellett 
bérmentesen küldi meg szerzője, Maurer János 
(Kassa, Maurer-udvar). 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Krisztánics X. Ha oki. tanító ön s a 

vezetésére bizott iskola nyilvános népoktatási 
intézet, akkor az orsz. tan. nyugdíjintézetbe 
fölvehető. Közlött adataiból úgy látjuk, hogy 
állása nem tekinthető biztosítottnak. Saját 
érdekében forduljon pártfogás- és útbaigazí-
tásért megyéjök kir. tanfelügyelőjéhez. 

Józsa Pál. Kisújszállás. Törvényeink s az 
azokra vonatkozó utasítások szerint a tanító 
törvényszabta 40 beszámítható szolgálat, avagy 
a 65-ik életév betöltése alapján — szolgálat-
képtelenséget igazoló fölülvizsgálat nélkül is 
—• kérheti nyugdíjaztását. Az 1875. évi XXII. 
t.-cz. 10. §-a alapján a felsőbb hatóság a 
tanítót saját akarata ellenére is nyugdíjra 
kényszerítheti, ha az illető már a 65 éves 
kort meghaladta s bebizonyítják róla, hogy 
öregségi elgyengülés miatt a tanítói hivatal 
betöltésére egyáltalán képtélen. Az 1891. évi 
XLIII. t.-cz. 2-ik §-a szerint életük végéig 
élvezendő rendes nyugdíjjal távozhatnak azok 
is, kik önvétkök vagy önhibájok nélkül szár-
mazott testi vagy lelki fogyatkozás miatt 
tanítói kötelességök teljesítésére véglegesen 
képtelenekké váltak. Az 1875. évi nyugdíj-
törvényre vonatkozó utasítás foglalkozik az 
ideiglenes nyugdíjazás esetével is s erre nézve 
kimondja, hogy az ilyen községi tanító java-
dalma szabadságolása idejére megszorítható 
a helyettesítési költség fedezése végett; de 
az illetőnek legalább annyit meg kell hagyni 
fizetéséből, a mennyit esetleg nyugdíja tehetne. 
Felekezeti tanítónál az ideiglenes nyugdíjazás 
tartamára teendő intézkedés végett az illeté-
kes egyházi hatóságot megkeresik s ennek 
intézkedését a kir. tanfelügyelő tartozik figye-
lemmel kisérni és szükség esetéről erről a 
ministernek jelentést tenni köteles. 

M. A. Cs. Helytelenül tette az illető, ha a 
terményt, melynek egy része önt illette volna, 
az iskolaszék tudta nélkül adta el. Magán-
levélben szólítsa föl, hogy nyújtson valami 
kárpótlást. Pereskedésre nem vinnők a dolgot. 
A hitközségnek is ügyelnie kellett volna arra, 
hogy az utód jövedelme ne csökkenjen. 

H. V. Saját magának személyesen kell meg-
jelennie kihallgatás végett, de tanúit is ki-
hallgattathatja. Ezen a czímen jelenjék meg az 
illető, ha tanuskodhatik. A kir. tanf. is bele-
szól a dologba; jó lenne vele az ügyben 
előlegesen értekezni. Ha elbocsátásról van 
szó, a végeldöntés joga a közokt. ministert 
illeti. 

Boldea János. Igen, elvesztené a „tanító" 
czímen nyert kedvezményt. Esetleg mint önkén-
tes még szolgálhatna. 
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Vócsy Á. Tisza-Roff. 1. Az ön esetében a 
kirótt útadót jogosnak akkor ismerhetjük el, 
ha körülményei a következő három szempont 
alá esnek: a) a róm. kath. tanítók (kántor-
tanítók) fizetésök fejében élvezett földek után 
az egyenes adókat ők maguk tartoznak fizetni 
a pénzügyi közig, biróság 1886. évi 8515. sz. 
határozata értelmében, b) A 300 frtot meg 
nem haladó fizetésű tanítók, — ha állami 
egyenes adót fizetnek — útadóval föltétlenül 
megrovandók. (Az állami alkalmazottak sem 
fizetésük, sem nyugdíjuk után nem fizetnek 
útadót.) e) Az 1890. évi I. t.-cz. 23. §-ában 
említett törvényhatósági útadót törvényható-
sági joggal fölruházott városokban alkal-
mazott néptanítók, körjegyzők illetményei után 
előirt kereseti adó alapján nem lehet ki-
vetni. Ebből az a föltevés következik, hogy 
törvényhatósági joggal föl nem ruházott vá-
rosokban az előirt kereseti adó alapján a 
tanítókra is kivetendő az útadó. — Másik kér-
désében az a válaszunk, hogy önre nézve 
teljesen közömbös: vájjon most másodízben 
intézett fölterjesztés alapján kap-e a hitköz-
ség államsegélyt az ön korpótléka kifizetése 
czéljából? Önnek az iskolaföntartóval szem-
ben biztosítja a törvény a korpótlékot; a 
hitközség dolga, hogy honnan veszi erre a 
pénzt: vájjon rendes jövedelmének 50 frtját 
fordítja-e erre, vagy külön erre a czélra 
államsegélyt kér. Mi így fogjuk föl a kérdést. 

R. Mihály. Évközben a hatóság beleegye-
zése nélkül nem változtathatja állását. Ha kellő 
tiszteletet tudott kivívni magának s az állás-
változtatással jobb jövőt biztosíthat magának, 
nem lesz nehéz megszereznie a hatóság bele-O O 
egyezését. 

„Sz — cl." A róm. kath., gór. kath. és községi 
tanítókra vonatkozik az a kedvezmény. Ön 
— leveléből úgy látszik — nem tartozik azok 
közé. 

Br. M. Közigazgatási úton, a kir. tanf. utján 
kellene intézkedni. A másik kérdése oly elvi 
jelentőségű, melyről másoknak is jó lesz tudo-
mást szerezni, ezért külön szólunk róla tanács-
adónkban. 

Tanító. 1. Első sorban oly tanítót kell 
alkalmazni, kinek a gazd. ismétlő-iskolai taní-
tásra szaktanfolyamon szerzett elméleti és 
gyakorlati készültsége, esetleg a közokt. minis-
tertől jogosítványa van. Ilyennek nem létében 
ön is köteles az iskolaszék ebbeli megbízá-
sát elfogadni, mivel ismétlő-iskolai tanításra 
kötelezett. 2. A Szervezet értelmében „meg-
felelő tiszteletdíj4 illeti meg a gazd. ismétlő-
iskolában tanítókat. 3. A gazd. ismétlő-iskola 
tanterve részletes útbaigazítást ad. 

X. Nem. Ily törvény nem létezik. 

Kerner K. A közokt. min. úr 1897. évi 
augusztus 10-én 48.460. sz. a. kelt rendelete 
szerint a polg. isk. magánvizsgálatért folyamodó 
csak abban a tankerületben nyerhet engedélyt, 
a melynek területén lakik; föltéve, hogy abban 
a tankerületben potyán iskola áll fönn. Önök 
Székesfehérvárhoz tartoznak. Forduljon tehát 
az ottani polgári iskola igazgatójához. 

Rábaközy <«y. Úgy látjuk leveléből, hogy 
alkalmazása magánszerződésre van alapítva; 
ez pedig nem nyújt a tanítónak annyi védel-
met, mintha a tanítókat illető köztörvények 
és ált. min. rendeletek oltalma alatt állana. 
Mi az ön helyzetében még egyszer ismétel-
nők az uraság előtt kérelmünket, hivatkozva 
arra, hogy a halasztás miatt ön és családja 
kárt szenved. 

K. J. biró. Rövid időn érdemleges választ 
adunk a templomjavítást illető jogi kérdésben. 

„38. t.-czikk". Ha tanító létére eme fogal-
makat nem értené, forduljon ügyvédhez tör-
vénymagyarázatért. Mi szerintünk oki. taní-
tónak a törvény és szabályzatokban meg kell 
érteni: mit jelent a hivatali súlyos hanyagság, 
erk. kihágás és polgári bűntény. Ezért eme 
szavak magyarázatába nem is bocsátkozunk. 

Csupor F. Torbágy. A tan. orsz. nyugdíj-
intézetbe való fölvételért folyamodványához 
melléklendők: 1. Keresztlevél. 2. Oklevél. 
3. Összes szolgálati bizonyítvány. 4. Díjlevél 
vagy kinevezési okirat. 

N. S. 1. Nem lehet tetszés szerint nyug-
díjba menni vagy végkielégítést kérni. A 
férjhezmenetel nem törvényes ok erre nézve. 
2. Szó sincs róla. 3. Tanítókat illet meg a 
korpótlék a törvény szerint, nem óvónőket. 

(í. A. Nádas. 1. Forduljon fölvilágosításért 
az izr. tanító-egyesülethez Budapest. (Esetleg 
Csukássi Fülöp úr nevére czímezze levelét. 
VII. ker., Sip-utcza izr. népiskola.) 2. Sorozás 
előtt teendőiről értesülhet a tanítók katonai 
ügyeiben irt czikkeinkből. 

B. A. 1. Ezrede parancsnokságától kérje. 
2. Igen, hivatkozhat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanulók vasárnapja. Wlassics Gyula 

vallás- és közoktatásügyi minister rendeletet 
intézett az összes főigazgatókhoz, melyben a 
tanulóknak még sok helytt dívó túlterhelése 
felől intézkedik és kimondja, hogy vasárnapra 
a tanuló-ifjuságnak föladatot vagy leczkét 
adni nem szabad. „Az úgynevezett leczkeföladás 
helyét, mondja ministerünk igen helyesen 
e rendeletében, mely egymagában tanításnak 
nem is nevezhető, a beható tanítói eljárásnak 
kell elfoglalnia, mely abban keresi érdemét, 
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hogy a tanár az osztály összes tanulóival 
közösen és együttes munkában dolgozza föl 
a tantervben kiszabott anyagot. Az ily eljárás 
mellett a tananyagot lényegében az iskolában 
kellene a tanulóknak elsajátítaniok s a házi 
munkásságnak legföljebb az iskolában hallot-
tak és tanultak megszilárdítására s szükség 
szerint Írásbeli alkalmazására kellene szorít-
koznia. Sajnosan tapasztalható ezzel szemben, 
hogy még sok helyütt túlságos mennyiségű 
házi leczkékkel és föladatokkal vannak a tanulók 
megterhelve, a minek egyik oka — elismerem — 
az osztályoknak általában túlságos népességé-
ben s ennek folytán a helyes tanítói eljárás 
alkalmazásának csekélyebb lehetőségében, de 
ezenfölül a fönt érintett, ma már széltében 
elismert módszeres követelmények mellőzésé-
ben is kereshető. Arról értesültem, hogy egyes 
középiskolák tanárai még a hétnek egyetlen 
szünnapjára, a vasárnapra is oly sok meg-
tanulni való anyagot, házi Írásbeli föladatokat, 
rajzokat stb. adnak föl, hogy a tanulóknak 
még ezen a napon sincsen módjukban a 
családdal való bensőbb érintkezés, vagy a 
fáradt elmének nemesen szórakoztató foglal-
kozással, vagy üdüléssel való megpihentetése. 
A mennyiben tehát a hétköznapokon külön-
böző külső akadályok kedvezőtlen hatása alatt 
nem volna lehetséges az utasítások-ajánlotta 
módszeres elveknek teljesen következetes 
alkalmazásával a házi foglalkozás mértékét 
jelentékenyen leszállítani, a szorgalmi időnek 
lelkiismeretes fölhasználása révén legalább arra 
törekedjenek a tanári karok — s erre nézve 
a királyi főigazgatóság közbelépésére számí-
tok — hogy a vasárnapon, mint különben 
is egyedüli heti teljes szünnapon, lehetőleg 
egészen mentek maradjanak a tantdók a házi 
föladatoktól és leczkék tanulásától. A hétköz-
napi szorgalmi időnek lelkiismeretes fölhasz-
nálásával részemről lehetőnek tartom a czél 
elérését s hiszem, hogy a vasárnapi pihenő-
nek áldásos következményei a jövő hét iskolai 
munkásságának nagyobb élénkségében s a 
tanulók behatóbb érdeklődésében is jelent-
kezni fognak". 

— Bartalus István hagyatéka. Bartalus 
István, az elhunyt zeneszerző és tanár vagyoná-
nak nagyrészét a budai Paedagogiumra hagyta. 
Különösen nagybecsű e hagyatékban a könyv-
tár, mely mintegy kétezer kötetnyi zeneiro-
dalmi műből áll. Igen sok unikum is van 
közte. A tanítóképző tanári kara elhatározta, 
hogy a boldogult arczképét lefesteti s az 
intézet dísztermében helyezi el. 

— Népies gazdasági előadások. Nagyon 
érdemes munkát végez a „Zentai Gazdakör" 

azzal, hogy az adai földmíves-iskola tanító-
testületének közreműködésével népies gazda-
sági előadásokat rendez. Ilyen előadások vol-
tak, vagy még csak ezután lesznek: Zentán, 
Adán, Moholon, Petrovoszellón, O-Kanizsán, 
Csókán, Martonoson, Tetőhegyesen, O-Becsén, 
Felsőhegyen, Adorjánon és a zentai szálláso-
kon. A zentai előadások sorozatát Kiss Simon 
városi tanácsnok kezdette meg „az árterek 
értékesítéséről és kihasználásáról"; Bágyi 
József kertésztanító a „zöldségtermelésről" 
tartott előadást, Lukácsy Imre földmívesiskolai 
igazg. a talaj mívelésről. Résztvesznek e 
derék munkában még: Tóth Lajos, Deák 
Andor, Novoszel János, Arpásy János, Buda-
házy Kálmán, Ludaity Szávó (szerb nyelven), 
Kovács Ferencz, Göndör Ferencz, Göblős 
Ignácz, Kiss Simon, Szabó Sándor és dr. Buday 
Dezső (zentai polgármester.) Az előadások 
tárgyaiból megemlítjük a következőket: „ok-
szerű szőllőmívelés", „gyümölcsfák ültetése, 
ápolása és védelme", „vetőmag választása, 
előkészítése, takarmány termelése", „rovar-
irtás, kukoriczamoly", „gazdasági ismétlő-isko-
lák szervezése", „méhészet", „okszerű dohány-
termelés", „baromfitenyésztés", „selyemhernyó-
tenyésztés", „konyhakertészet„lótenyésztés", 
a „szövetkezés czélja" stb. Ismételjük: nagyon 
derék és hazafias munka az, a mit a „Zentai 
Gazdakör" teljesít és jó orvosság a szoczia-
lista izgatások ellen, mert hiszen nálunk az 
agrár-szoczializmus elterjedésének egyik főoka 
az volt, hogy a vezető osztályok a föld népét 
egészen magára hagyták. 

— Szegedi tanítók kaszinója. A szegedi 
tanítók kaszinó létesítésén fáradnak s erre 
vonatkozólag fölhívást intéztek úgy a szegedi, 
mint tanyai kartársaikhoz. 

— Az abc tanításának új módja. Czukrász 
Róza kolozsvári tanítónő a Mátyásföldön 
tartott fölolvasását, melyről lapunk egyik 
számában már megemlékeztünk, Újpesten is 
megismételte az ottani állami iskolák tanító-
testületének meghívása folytán. Érdekes volt 
Lakics Vendel, Ember János, Józsa Dániel, 
Nagy László, Láng Mihály, Peres Sándor 
mátyásföldi fölszólalásai után, kik mind öröm-
mel üdvözölték az eszmét, a gyakorlatban is 
az abc tanításával foglalkozó tanférfiak véle-
ményét meghallgatni. Ok is ritka egyértelmű-
séggel a Czukrász Róza által meghonosított 
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módszer mellett nyilatkoztak, különböző olda-
lakról világítván meg a módszer előnyeit. 
Kiss Béla, Földes Károly igazgatók, Kiss 
Béláné, Illek Vincze, Mády Lajos egyhangúlag 
elfogadása, illetőleg kipróbálása mellett nyi-
latkoztak, mihez Tótli József kir. tanfelügyelő 
örömmel hozzájárult, mert úgymond, minden 
irva-olvasás daczára, legtöbb helyen ma is 
sillabizálnak azon különbséggel, hogy be-a=ba 
helyett bő a = ba-t mondanak, míg e módszer 
teljesen keresztülviszi a hangok zavartalan 
összetételét. Czukrász Róza munkája könvv-
alakban is meg fog jelenni. 

— Jubileum. Szőke István székesfővárosi 
igazgató-tanító, a „Budapesti Tanítótestület" 
elnöke, f. hó 11-én ülte 50. születésnapját és 
házasságának 25-éves fordulóját, mely alka-
lommal a VI. ker. felső-erdősori iskola tan-
testülete nevében Soltész Kálmán melegen 
üdvözölte a jubilánst, a ki általános szeretet-
nek és becsülésnek örvend. Lapunk érdemes 
munkatársának mi is szerencsekivánatainkat 
küldjük. 

— Egy soproni tudós emlékezete. Föl-
újítjuk ismét a jó öreg Király József Pál 
emlékezetét. Az elmúlt esztendőben adtunk 
hirt arról, hogy a boldogult tudós tanárnak 
özvegyétől megvette a Magyar Nemzeti Muzeum 
az öreg úrnak fiatalkori útijegyzeteit, melyeket 
azon európai körútja alatt irt, mikor Pálfi 
Józseffel könyöradományokat gyűjtöttek a 
müveit nyugaton. Ezekből az adományokból 
épiilt a soproni ev. tanítóképző-intézet mos-
tani épülete, mely leginkább e két lelkes 
„koldus" emlékét dicsőíti. Most Király .József 
Pál irataiból a Magyar Tudományos Akadémia 
vásárolt meg egyetmást kézirattára részére. 
Mint értesülünk, a megvásárolt darabok között 
Király József Pál iratain kívül egyéb becses 
irodalomtörténeti és történeti ereklyék is 
vannak, így a többek közt Arany Jánosnak, 
kivel a megboldogult igen jó barátságban és 
levelezésben is állott, egy ritka arczképe, 
továbbá a nemrég elhunyt Pulszky Ferencznek 
egy fontos levele és egyéb ereklye-számba 
menő nyomtatványok, kéziratok. Birtokában 
volt az öreg úrnak egy másik ritka és fontos 
arczkép is, melyet az 1848—49-iki szabadság-
harczi ereklyegyűjtemény és Kossuth-muzeum 
nevében Kreith Béla gróf váltott magához. 
Kmetty tábornok arczképét értjük, melyért a 
nevezett intézet az övegynek Kossuth Lajos 
arczképét, a tizenhárom aradi vértanú képét 
és a szabadságharcz története cz. díszmüvet 
adta cserébe. Mindezeket a dolgokat az elhunyt 
tudósnak Kismartonban élő özvegye bocsátotta 
az illető testületnek rendelkezéséve, mely 
tettével mindenesetre elismerést érdemel, mivel 

így e becses emlékek biztosabban megőriz-
tetnek s jobban hozzáférhetők is az utókor 
számára. 

— Kedvezményes előfizetés. Fölhívom 
mindazon néptanító urakat, kik a Szárnyasaink 
czímű illusztrált baromfitenyésztési szaklapot 
ez évben 4 frt helyett 2 frtos kedvezményes 
áron akarják megrendelni, hogy ezirányú meg-
kereséseiket mielőbb küldjék be hozzám. 
Ugyanezen kedvezményt kiterjesztem a kiadá-
sunkban megjelenő Zoologiai Lapok-ra is. 
Mutatványszámok ingyen. Budapesten, Rotten-
biller-utcza 30. sz. Parthay Géza az országos 
baromfitenyésztési egyesület igazgatója. 

Tanítói gyűlés. Az „ungberegmegyei 
róm. kath. néptanító-egyesület"-nek központi 
választmánya f. hó 9-én Ungvárott ülést 
tartott; ez alkalommal a folyó kebelbeli 
ügyek elintézése mellett, a tagoknak önkép-
zésre való serkentése czéljából, a folyó évre 
a következő pályatételt tűzte ki: „Mi módon 
és minő mértékben taníttassék a magyar 
nyelvtan a népiskolában, hogy a helyesírási 
czél eléressék". Pályadíj 40 korona. A pályá-
zati határidő április vége. 

— A Szathniáry-alapra újabban adakoz-
tak: Popovics György 10 kr ; Lind Gyula 
10 kr; Kovács Bálint 10 kr ; Pákán Karola 
10 kr; Pap József 5 kr; Kúthy János 5 kr; 
Lakatos Sándor 10 kr; N. N. 50 kr ; Molnár 
Gyula 5 kr; Hillier J. 5 kr ; B. F. 5 k r ; 
Jakab József 10 kr ; Makay István (Dorosma) 
1 f r t ; Jurek József (L.-Bessenyő) 2 frt ; 
JDrágomir J. 5 kr ; Merényi Kálmán (Magyar-
óvár) gyűjtése: 1 frt 55 kr (ehhez adtak: 
Holczer József 20 kr; Groff'y Irma 20 kr 
T. N. 10 kr; A. J. 10 kr; Gr. M. 10 kr 
Fahr J. 15 kr; Levéli 10 kr; Frühwirth 20 k r ; 
N. N. 10 kr ; Heveder Ferencz 20 k r ; 
K. 10 kr = 1 frt 55 kr); Váró Béni (Foga-
ras) 1 fr t ; Klier Ferencz (Brád) 50 k r ; 
Stipnla Bertalan 10 kr; Závodszky Georgina 
10 kr; Lélek Gáspár (Makó) 50 kr; Beney 
Antal (K.-Királyhegyes) 2 f r t ; Butterschmidt 
M. 5 kr; Gyüre Péter 10 k r ; Czizmadia 
Károly 10 kr; Hajas Gyula 10 kr; Kisrómai 
Sándor 50 kr; Balassa Gábor 10 kr; Bony-
hádi Miksa 5 kr ; Ujváry Ferencz 10 kr. 
Eddigi gyűjtésünk 2370 frt. (A Ma. Ta. 
Kaszinója által kezelt összeggel befolyt összesen 
2446 frt 8 kr.) 

— Halálozás. Strbik Ráfael felsőhámori 
(Barsm.) kántortanító, életének 38-ik, műkö-
désének 19-ik évében f. hó 6-án hirtelen 
elhunyt. — Kapocsy József németlövői kán-
tortanító életének 55-ik, tanítói működésének 
37-ik évében jobblétre szenderült. Áldás legyen 
emlékükön,! t • 
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A szerkesztő postája. 
H. J. Felsöcz. Kérdezze meg a közig, bizottságnál 

a fölterjesztés számát s azt közölje velünk. — 
Őrségi. Itt van 80.026. sz. a. ; most intézkednek 
benne. -- St. M. Kőrösmező. Már el van intézve 
— R. 1. Dercsika. Forduljon a közig, bizottsághoz: 
talán ott késik ? — Sell. K. A lap küldése dolgá-
ban mi (a szerkesztőség) nem intézkedhetünk ; tessék a 
kiadóhivatalhoz fordulni. Az állams. ügyét megnézet-
jük. — Felekezeti tanítónő. Ne rontson a helyzetén 
ellenkezéssel. — P. K. Berzencze. Paedagogium. 
I., Győri-út, 8. sz. — K. J. Geszti. Nem közölhet-
jük. — T. M. Jászkerekegvháza. Nem tudjuk. — 
V. B. Nagy-Bábé. A gazd. ism.-isk. olvasókönyvet 
Lampel R.-nál (VI., Andrássy-út 21.) rendelheti meg. 
— Salgótarjáni aczélgyári népiskola. Áttettük a 
kiadóhivatalhoz, mert a lap küldése a kiadóhivatalhoz 
tartozik. — A. 1. Kérelmezendő. 2. De igen : a 
nyugdíjigény is le.-záll. Csakhogy miért fogadna el 
esetleg egy rosszabbul díjazott állástV — T. J. 
Jaszenova. Teljesítse nyugodtan a kötelességét és 
ne tartson semmitől. Legiolebb áthelyezhetik, de 
rosszabb állásra semmiesetre sem. — N. 0 . Joggal 
kérhet más bizonyítványt. — F. F. Lörinczfalva. 
Győzze meg szándékának helyességéről az iskolafön-
tartót s csak azután fogjon hozzá. Ilyetmit, mivel 
§. nines rá, kölcsönös jóakarattal lehet csak meg-
tenni. — F. 1. Nagy-Atád. Bélyegmentes. — B. A. 
B.-Fegyvernek. Innen 32e8. sz. a. a tanfelügyelőség-
hez küldték. — P. E. Kecskésfalva. 2814. sz. a. 
most került tárgyalásra. — B. 1. Lövő-Petri. Meg-
sürgettük. — Z. J. liazin. I t t van ; ha az orsz. tan-
szermúzeum véleménye kedvező lesz, úgy bizonyára 
engedélyezik és ajánlják. - H. M. Szunyogdi. Nem-
sokára elintézik. — J. J. Őrmező. Számvevőségi 
tárgyalás alatt van (63.019. sz.) - H. Gy. Nemes-
kor. Kérdéseire lapunk mai számának első ezikké-
ben találja meg a választ. B. 1. Nádudvar. A 
kataszteri földjövedelem megállapításáról szóló jegyző-
könyvet sürgesse föl a közig, bizottságtól; a mig 
ez föl nem érkezik, nem intézkedhetnek. —- N. K. 
Csákány. 90.897. sz. a. tárgyalják. — P. A. l'j-
szász.-G. A pestmegyei tanfelügyelőhöz küldték még 
m. é. julius 1-én ; szolgálati bizonyítványt kell bekül-
denie. — M. Gy. Bonyhád. Újítsa meg a kérvényét, 
mivel itt nincs nyoma. — S. E. Kézdi-Szászfalu. 
Sem neve, sem a község neve alatt nem található, 
de lehetséges, hogy a megyei tömeges segélykérvé-
nyekkel együtt intézték el. Tudakozódjék a kir. 
tanfelügyelőnél. — J. A. Lasztócz. Itt van, folyósí-
tás alatt. — Kr. Gy. Nyőgér,. 26. sz. a. nemsokára 
megkapja. — N. K. Kővágó-Örs. A napokban meg-
kapja 90.324. sz. a. — Kl. Ö. Sipek. Megsürgettük ; 
száma: 81.564. — J. J. Liptó-Bessenyő. A segélyt 
a liptőszentmiklósi adóhivatalnál utalványozták. — 
N. K. Süvete. Mivel, véleményadás végett, Gömör-
megye tanfelügyelőségéhez küldték (73.806. sz. a.) ; 
ott kellene utána nézni. — B. A. Bossácz. F. hó 
6-án Trencsénvármegye tanfelügyelőjéhez küldték. 

— K. E. Debrőd. 1. Kérvénye még nincs itt. 2. Lehet, 
ha engedélyt kap rá ; a vall. és közokt. ministertől 
kell kérni. — Helyesbítés. Nyugdíját 391 frtra emel-
ték föl még a m. évben, ha azóta viszonyai változ-
tak, folyamodjék újabb helyesbítésért. — L. J. 
Számtalanszor megüzentük már, hogy hiányzó lappél-
dányt a megjelenés hetében kell a kiadóhivatalnál 
megreklamálni. Ha a kiadóhivatal a később meg-
reklamált példányokért példányonkint 10 krt köve-
tel, ez ismét nem tartozik a szerkesztőségre, melynek 
egyedüli föladata: a lap szellemi előállítása. — M. 
J. tanítóképző-intézeti igazgató. Csáktornya. Nincs 

ilyen „ujabb intézkedés." Teljesen igaza van : óhaj-
tandó, hogy a tanítóképző-intézeti növendékek is olvassák 
a lapot. Mi, részünkről, utalványozzuk is. Szíveskedjék 
intézkedésre egyenesen a nagyin, ministeriumot megkérni. 
— St. T. Kelemenfaln. 1 Elfogadják azon tul is, 
de adja be mielőbb. 2. Hiteles másolatot is küld-
het. 3. A mük. bizonyítványt is lehet másolatban 
beküldeni. 4. A kir. közjegyző, polgármesteri, szolga-
bírói hivatal, egyházi hatóság. 5. Ötven krajezár. 
6. Külön bélyeg nem kell rá. 7. Hármat. (Olvassa 
szorgalmasabban a lapot, mert minderről iitunk 
mi már.) — R. S. Turócz. Ha ott jól fogadják, 
csak dicséretes dolgot müvei, ha megalakítja. De 
tapintattal kell az ilyet megtenni! — G. S. Itt van 
tárgyalás a la t t ; ha okmányaira okvetetlenül szüksége 
van, a kir. tanf. útján kérje vissza. — Sz. M. Eg'er. 
Előrehaladott kora, fogyatékos előképzettsége és más 
irányú elfoglaltsága miatt. — R. J. Pátyod. Csak 
deczember második felében jöt t föl s így még elin-
tézés alatt áll. Okmányait a közig, bizottság útján 
kapja vissza az állams. folyósításakor. — P. 1. 
Nagy-Modró. Megsürgettük. — St. J. Jászó-Üjfalu. 
Itt nincs. — „Érdekelt". Eddig még nem történt 
intézkedés benne. Alkalmasint a költségvetés szen-
tesítését várják be. — N. F. Szűcsi. Folyósítás alatt 
van. — H. E. Érkörtvélyes. Itt vannak (83.899. sz. a.) 
és elintézés alatt. — R. A. Panka. Nézze meg a 
közig, bizottságnál; itt nincs. — F. I. Kölese. 
6.̂ 69. sz. a. van; megsürgettük. — I)r. Z. Genzse. 
Úgy korpótléka (3798. sz.), valamint fizet, kiegészí-
tése (8592. sz.) folyósítás alatt van. — „Csongrád-
vármegye". Félő, hogy az illető nem adta be, mert 
neve alatt nem fordul elő. Ha valamely meghatározott 
állásra folyamodott, tudnunk kellene a helység nevét, 
mert másként (ha ugyan az illető mégis beadta,) 
nem lehet ráakadni. — R. P. Nyegrefalu. A napok-
ban elintézték; a kir. tanf. útján nemsokára érte-
sülni fog. R. K. A hirdetések egészen a kiailó-
Mvatalm tartoznak, a mely, ha megfizetik, tisz-
tességbe nem ütköző bármiféle közleménynek helyt 
ad ott. Mi, a szerkesztőség, nem felelhetünk a megfizetett 
hirdetésekért, hirdessenek ott akár harmóniumot, 
akár vetőmagot, akár — politikai tanügyi lapot. — 
K. F. Nyíri. Mi azt a hírt nem közöltük s így 
helyreigazítással sem tartozunk. Ha a „M—g" czímfi 
lapban kivánja helyreigazíttatni, forduljon egyenesen 
e lap szerkesztőségéhez ; mi közvetítő szerepre nem 
vállalkozhatunk. A tanító legelső, hivatásos védője 
a kir. tanfelügyelő, a kihez a tanító mindenkor biza-
lommal fordulhat. — D. Mocs. Itt van (7ii72. sz. a.); 
nemsokára elintézik. — H. M. Topolya. Itt vannak 
számvevőségi tárgyalás a la t t ; 88.521. sz. — P. J. 
Csehi. Már elintézték 91.746. sz. a. — Sz. R. Ér-
mellék. 1. Attól függ, hogy milyen az a folyamodvány. 
2. Előjegyzésbe van véve, mindamellett alkalmas 
helyre, ha pályázatot hirdetnek, újítsa meg kérelmét, 
így előbb ér czélt. — L. N. Lissza. 29.554. sz a. a 
közigazgatási bizottsághoz küldték. 

T a r t a l o m : Az államsegély második cziklusa. 
Várhelyi György. — Az állami iskola felekezeti szem-
pontból. Merényi Kálmán. — Tanítók Háza. Gramma 
Döme. — Eljárás a tanítók katonai ügyeiben. Göúz 
József dr. — Hivatalos rész. — Szi inóra : Bartalus 
István, u. — Yilg Ede.6. — Irodalom. — Tanítóktar.ács-
adója. — Különfélék, — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Tl . KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL\-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adnnk vissza. 

Uj állami népiskolák. 
(H.) A népoktatási törvény által meg-

jelölt iskolaföntartók között elsőrangú 
szerepe jut az államnak, mint a mely 
a maga nagy erkölcsi és anyagi erejével 
hivatva van egyfelől mintaszerű nép-
oktatás létesítése által a többi iskola-
föntartóknak követendő példával szol-
gálni ; másfelől a magyar nemzeti nép-
nevelés intenzív és tervszerű terjesztése 
által a magyar nemzeti állam konszoli-
dácziójának nagy munkáját ez által is 
diadalra juttatni. 

Már több izben rámutattunk azon 
gondos, tervszerű munkásságra, a melyet 
Wlassics minister az állami népoktatás 
terjesztése körül kifejt ; ismertettük a 
minister kultúrpolitikáját, a melyet az 
állami népiskolák elhelyezésénél követ. 
Az 1898. évi közoktatási költségvetés 
tárgyalásakor a minister részletesen 
kifejtette az általa tervbevett ezer új 
állami népiskola szervezésénél szem előtt 
tartandó irányelveket, a melyeket röviden 
a következőkben foglalhatunk össze: 

A minister nem barátja a népoktatás 
teljes államosításának, mert szabad tért 
akar engedni a többi iskolaföntar tok-
nak, — községeknek és hitfelekezetek-
nek a népoktatás ellátásában addig a 
határig, a mig ezek a magyar állam 
érdekeinek megfelelő népnevelést biztosítani 

képesek és akarják. A minister tehá t 
csak oly helyeken szervez állami nép-
iskolákat, a hol ezekre állami és kulturai 
szempontból valóban szükség van és 
a hol a helyi viszonyok bizton remélni 
engedik, hogy az állami iskola életképes 
és virágzó leend. 

Az ezer állami népiskola fölállításának 
tervszerűségét a minister oly módon 
biztosítja, hogy az ehhez szükséges ada-
tokat az egész országból egybegyűjttette. 
A községek kiválasztásánál, a mint már 
a Néptanítók Lapja mult évi 26. számá-
ban ismertettük, a következő nézőpontok 
vétettek a leggondosabban figyelembe: 

a) Első sorban tekintetbe jönnek azon 
községek, a melyekben a magyar elem 
kisebbségben van és ezek számára nincs 
a községben magyar tannyelvű, jó nép-
iskola. 

b) Másodsorban azon községek, a 
melyekben a más nyelvüekkel szemben 
a magyar élem van többségben és ezen 
magyar többségnek nincs jó iskolája. 

e) Az előbbi két csoporttal párhuza-
mosan kijelötettek azon tiszta magyar 
lakosságú községek,, a melyekben van 
ugyan népiskola, de mindamellett égető 
hiányok vannak; és sem a község, sem 
a hitfelekezetek szegénységük miatt nem 
képesek virágzó népoktatást biztosítani. 

d) Végre figyelemmel kell lenni az 
állami iskolák elhelyezésénél az olyan, 

Lapnnk S-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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tisztán nemzetiségi községekre, a melyek-
ben az állami népoktatás iránti rokon-
szenv nyilvánul, s a melyekben fontos 
állami érdekek teszik szükségessé az 
állami népoktatást. 

A kir. tanfelügyelők lelkiismeretes 
gondossággal gyűjtötték egybe az ada-
tokat. Minden egyes községnél ki lett 
mutatva a lakosság száma anyanyelvi 
megoszlás szerint; a tankötelesek száma; 
a népoktatás mostani állapota; tüze-
tesen indokoltattak azon körülmények, a 
melyek az állami népoktatást szüksé-
gessé teszik; ismertetve van a községek 
vagyoni helyzete; eddigi iskolai terhe 
s az államosítás esetén a községektől 
remélhető hozzájárulás. 

Ezen rendkívül becses anyag a köz-
pontban sürgősségi sorrend szerint 
osztályoztatott, s a kir. tanfelügyelők 
kimerítő utasítást nyertek, hogy a kijelölt 
községekkel és más érdekeltekkel mindig 
a helyszínén és személyesen a legnagyobb 
tapintattal tárgyaljanak. 

Örömmel konstatáljuk, hogy a kir. 
tanfelügyelők ezen hazafias és rendkívül 
fáradságos föladatot igen szép sikerrel 
oldották meg; a tanfelügyelők buzgalmá-
nak, lelkiismeretes utánjárásának köszön-
hető, hogy az ezer új állami népiskola 
első sorozata immár szervezve van, még 
pedig akként, hogy a községek a tőlök 
telhető legmesszebb menő áldozatokat 
meghozzák. 

Alább tankerületenként és községen-
ként bemutatjuk az 1898/99. évben szer-
vezett új állami elemi népiskolákat. Ezen 
kimutatás fényesen igazolja Wlassics 
kultúrpolitikájának helyes voltát, a midőn 
párhuzamosan gondozza egyfelől a magyar 
elem kulturális érdekeit, másfelől a 
nemzetiségi községekben a hazafias nép-
nevelés biztosítását. Különösen figye-
lemre méltó az új szervezéseknél a 
községek jelentékeny hozzájárulása. Ez 
nem csak a kir. kincstár érdekei szem-
pontjából, hanem főleg azért örvendetes, 
mert ezen áldozatkészség leginkább 

mutatja, mennyire té r t foglal az állami 
népoktatás iránti bizalom és rokonszenv 
az egész országban; de másfelől bizto-
síték ezen áldozatkészség még arra is, 
hogy a községek az állami népiskola 
iránt, a melynek föntartásához ők is 
jelentékenyen hozzájárulnak, állandóan 
érdeklődjenek. 

Az újonan szervezett állami nép-
iskolák túlnyomó nagyrészében, — a 
minister ismételve kijelentett elvéhez 
képest, — ingyen oktatás van biztosítva; 
ellenben az 50 fillér fölvételi díjak az 
iskolai és népkönyvtárak javára rendez-
tettek. A vallás-erkölcsi oktatás bizto-
sítása czéljából a hitoktatói tisztelet-
díjakat mindenütt a kir. kincstár vállalta 
magára. 

Az állami iskolákkal kacsolatosan 
szerveztetik a gazdasági ismétlő-iskola, 
a melyhez a gyakorlati tanítás czéljaira 
szükséges területet s fölszerelést min-
denütt készséggel engedték át a köz-
ségek, a mely áldozatkészség ismét csak 
ezen új intézmény iránti érdeklődést és 
bizalmat igazolja. 

(Befejező közlemény következik.) 

A tanítói földek és a helyi viszo-
nyok. 

i. 
Föltétlenül helyeslem Drach F. kartársunk 

fejtegetését. Szives készséggel hozzájárulhat-
nánk, ha úgy nyélbe lehetne ütni a dolgot — 
országszerte. Azonban — sajnos — ha vizs-
gáljuk a helyi viszonyokat, más eredmény nyel 
állunk szemben. 

Az úrbéri iskolai vagy tanítói birtokok — 
általában V2 telek van mindenhol — vételárai 
igen eltérők egymástól nemcsak vidékenkint, 
de községenkint is, úgyannyira, hogy azok 
1200—4000 frtig volnának értékesíthetők. 
Yan V« telek 12 holdtól (1200 O-ölével) 
24, sőt 28 holdig, beleértve ily helyeken a 
kihasított legelő részt is. Különböző továbbá 
a földek minősége és jövedelmezősége is, 
mégis a vételkedv és kereslet fokozza annak 
értékét. Sok helyen jó fél hely birtokért nem 
lehetne annyit kapni, mint péld. német lakosú 
vidékeken silányabb és kevesebb Va hely 
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birtokért. Vannak helyek, hol 6 frt legala-
csonyabb bérért nem veszik ki holdját a 
földnek, más helyen 10 —12, sőt 16 frtot is 
adnak holdjáért. Ily különböző a földek értéke, 
ha holdankint adnák el, 100 frttól 600 frtig 
váltakozik. A feles munkáltatás is különböző 
vidékenkint. Míg egyik helyen kínálják magu-
kat a jó munkás-felest keresők, addig más 
helyen alig lehet kapni, de nincs is benne 
köszönet. 

Nagyon természetes, hogy sok tanító örö-
mest megválna földbirtokától, ha csak 100 — 
150 frt kamatjövedelemre kilátása lenne a 
földbirtok tőkéje után, de azt is tudom, hogy 
többen vannak azok a tanítók, a kik 2—300 
forintért sem mondanának le földjükről, mert 
közönséges esztendőkben is több készpénzt 
jövedelmez, kikerül ezenkívül sok minden a 
ház- és jószágtartásra. 

Hogy ez így van, kitetszik abból is, hogy 
számos tanító a tanítói birtok mellett még 
bérelt birtokkal is gazdálkodik, konvencziós 
cselédekkel és bizony sok egyéb költséggel. 
Tenné-e ezt bárki saját kárára, ha tetemes 
haszna nem volna belőle ? 

Mégis, magam is azt mondom, hogy a 
tanítóiinak egyáltalában nem való földbirtok, 
mert a ki nagy gonddal, okszerűen akarna 
gazdálkodni, vagy erre rá is van utalva, az 
hivatalában egész ember nem lehet. A tanügyi 
kormánynak és az egyh. m. hatóságoknak 
kellene országszerte, általános fizetés-rendezés-
sel kiküszöbölni a földbirtokokat, mert ezt mi, 
a fentebb kifejtett különböző viszonyoknál 
fogva egyöntetűen, saját akaratunkból el nem 
érhetjük. 

A mi pedig a földbirtok jövedelmének a 
tanítói nyugdíjba beszámítását illeti, becses 
figyelmükbe ajánlom kartársaimnak a követ-
kezőket : 

A tanítói földbirtok általában mint iskolai 
vagy mint különféle felekezeti elnevezés alatti 
tanítói birtok van telekkönyvelve s mint ilyen-
nek kat. jövedelme (egy min. rendelet szerint 
kétszeresen számítva) tisztán tanítói fizetésbe 
számítható, nem mint sok helyen, a kánto-
riakkal felezték, mert a díjlevélben nem volt 
megnevezve hova tartozandósága. Ennek elle-
nében kétségkívül érvényes e telekkönyvi 
kitétel. De még a régebbi „canonica visita" 
és sulfassiokban is mint iskolai földbirtokok 
szerepelnek, tehát tisztán tanítói fizetés s 
ilyen czímen egészen a tanítói nyugdíjba 
beszámítható. 

Tényleg, már többen ez érdemben helyesbí-
tésért és újabb javadalmazási jegyzőkönyv 
fölvételéért folyamodtak is — és lett is sikere. 
(Somoyy-Acsa-Gerézd.) Csizmadia Aladár. 

II. 
Drach Ferencz pestnádudvari kartárs czikke 

végén felszólít, hogy a ki az ő módjánál 
jobbat Í3mer, hozza nyilvánosságra. 

Én ez ügyre vonatkozólag, több szempontot 
véve tekintetbe, egészen más nézeten vagyok. 

A czikk 2-ik bekezdésében mondja: hogy 
a tanítónak általán véve ne legyen földje! 

Én meghagynám a vidéki, illetőleg a falusi 
tanítónak a földet, mert ez megkönnyíti falun 
az életmódot, és ezt meg is okolom. 

Falusi tanító, földje lévén, ha feléből adja 
is: betermelteti kenyerét, burgonyáját, főze-
lékét. Be, apró marháinak (baromfi) élelmi-
szerét. Van tojás, asztalára tyúk, lud, kacsa. 
Sertéseinek tengeri s ebben zsiradék és a jó 
füstölt hús. A házi szükséglet főtényezői! 
Van ágyába szalma, állatjainak aljadzó. Ten-
geriszárnál pedig a neje, fa- és szénhiányában 
gyors tüzet éleszt és megsüti a kenyeret. 

Ha van rét is, mely amannak természetes 
járuléka, van takarmány; tarthat szarvasmar-
hát. És egy családos háznál mily kincs egy 
jó fejős tehén! 

Igaz! pénzért mindent vehet az ember, de 
csak városban! Falun az ember tenyerén 
hordhatja pénzét, a nélkül, hogy a szükséges 
élelmi czikket megvehetné, vagy ha igen, 
nagyon drágán és piacz hiányában sok után-
járás és kutatás után; de így elmarad az 
ebéd! Meg azután, de hamar gurul az a nikli! 

íme a földbirás jótéteménye — falun. 
Maradjon hát a föld! 
A tanítónak hathatós támogatója a nép-

nevelés terén a nép bizalma. 
Ha a tanító maga is érdeklődik népe élet-

viszonyai iránt, — a mit ne mulaszszon el — 
ha hozzá méltólag foglalkozik a földmíveléssel, 
közelebb vonja magához a föld népét, melynek 
gyermekét neveli, megnyeri bizalmát s így 
megkönnyíti nehéz feladatát a nevelés terén. 

Ha bőven áldja Isten munkáját: népével 
örvend, ha mostohán: vele érez. S mindez 
mily értéket képvisel a tanítás terén ? 

íme a földbirás morális haszna, mely nem 
csekélyebb amannál. 

Maradjon hát a föld! 
Fölhozza a czikk a földeladás áldásait. Ki-

mutatja, hogy holdanként 416 frtért eladható 
az — mint legkisebb árért. Hogy hol adnak 
a tanítói földért 400 frtot holdanként, nem 
tudom. Ugy vélem, hogy a czikk a kataszteri 
tiszta jövedelemre alapítja reménységét, de 
ebben tévedhet; mert ez egyrészt a földadó 
kivetésére és az adásvételnél elkerülendő vissza-
élések meggátlása szempontjából a mérvadó. 

Említi továbbá a czikk, hogy 12 hold után 
sok adója: 11 frt. Tehát holdanként nem is 
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1 frt az adó. Következésképen a minősege is 
ilyen, már mint a tanítói föld lenni szokott. 
S mégis 400 írtért eladható holdanként. De 
ha ez nem lenne is oly vérmes reménységü 
kalkulus, megvalósítása mily kétséges. Mennyi 
non possumust provokálna akár hitfelekezeti, 
mint különösen világi községeknél ? 

Tisztelem azonban, helyeslem és készsége-
sen irom alá a czikk intenczióját, mely esz-
mejével a tanító nyugdíját így gyarapítani 
véli. Szerintem azonban lenne erre egyszerűbb, 
könnyebb s mindenki által elfogadható mód 
is, csak jó akarat kell hozzá. 

Erre törekedjünk, ezt szorgalmazzuk s a 
többi magától jön. 

Erre nézve részemről ajánlom, szerezzük 
meg minden vonalon ügyünk támaszául a jó 
indulatot, úgy fönt, mint lent. Amott munkánk 
lelkiismeretes és hazafias végzése — itt a 
reánk bizott kicsinyeink pártatlan szeretettől 
irányított nevelése által. 

Ne vegyük észre kis birodalmunkban, az 
iskolában, a gyermekek szülőinek állását stb. 
Lássuk csupán a tanulót, kit oktatnunk és 
nevelnünk kell. így nem maradhat el a nagyok 
méltányló elismerése, nem a nép bizalma, 
vonzalma s jobb napokat érünk. 

Ne keserítsen el bennünket az, hogy ügyeink 
körül ez nem így vagyon. Hiszen sok fonák-
ság van a világon. Ne szaporítsuk, oszlassuk 
ezt inkább már itt lent kis körünkben, az 
iskolai életben. 

A mult és elfogultság szülte visszásságot, 
bizonyára látják odafönt is. Onnan jobban, 
talán mint mi, csakhogy ez reánk nézve 
nyomasztó és mi érezzük is egyúttal. 

De türelem! Sok nagy és jó szív dobog a 
tanügy felvirágzásáért odafönn, hova biza-
lommal tekinthetünk. Nem hagynak ki gon-
dosságukból bennünket sem, kik eme szent 
ügy szolgálatába állva fáradozunk. Ezt köve-
teli az osztó igazság is. Terjesztessék ez ki 
mindnyájunkra egyformán, jelleg, felekezeti 
minőség nélkül: egy s ugyanazon ügyet szol-
gálván. 

Tekintessünk mindnyájan tanítóknak. Meg 
lenne ez által könnyítve az intéző körök 
ügyvitelünk körüli eljárása is. Fölmerült egyes 
intézkedéseknél nem kellene figyelni a tanítók 
közül, ki az állami, ki az ev. ref., ki a kath. 
hitvallású, ki állt be 20 éven aluli korban a 
népnevelés munkájába, hogy az intézkedés 
körül szabálytalanság ne történjék. 

Egyenlő munka egyenlő bért, egyenlő pol-
gár egyenlő jogot érdemelne. 

Végül pedig, mit Drach Ferencz úr czikké-
vel, a föld elárusításával elérni vélt, számíttas-
sék be a földhaszonélvezó' tanító nyugdíjalap-

jába, a tiszta kataszteri jövedelem helyett: 
a valódi földhaszna. Erre vonatkozó hiteles és 
főszolgabíró által is láttamozott okmány kell 
és szerintem ez is kielégítheti a földélvező 
tanítók óhaját. 

(Uri) Kovács Mihály. 

©Dî KS® 

Tanítók Háza. 
Ki tagadná azt, hogy a „Tanítók Háza" 

— ha létesül — szintén emelni fogja a taní-
tóság tekintélyét, minthogy sajnos, hogy aK 
anyagiak ma még sokkal inkább, mint azelőtt, 
szoros összefüggésben vannak a tekintélylyel. 
Egy nagy pénzalappal bíró testület szava 
súlylyal bír, míg a szegény segélykiáltása 
elhangzik a pusztában. Ezt tudja édes hazánk 
minden tanítója s csoda: nem mindegyik 
törekszik arra, hogy a nagy tanítói testület, 
mint ilyen, testületi vagyont is szerezzen. 

Legyünk csak őszinték s legyen bátor-
ságunk ki is mondani, miszerint annak, hogy 
közös intézményeink, milyen az áldást árasztó 
„Eötvös-alap" s milyen lenne a „Tanítók Háza" 
is, csak oly nehezen gyarapszik, illetve léte-
sülhet, egyedül csak mi tanítók vagyunk okai. 
Sokan vagyunk, sokat tehetnénk! Nem kellene 
ugyan tennem, mert szerénytelenségnek is 
vehetik, de kimondom, mert bizonyságomul 
szolgál. Tanítóskodásom ideje alatt több ezer 
forintot gyűjtöttem jótékony czélokra s ezek 
között — évekkel ezelőtt — „A tanítók 
árvaházá"-ra, az „Eötvös-alap"-ra, a „Tanítók 
Háztt"-ra, s elmondhatom, nem is sok nehéz-
séggel. Oly egyénektől kértem, kikről tudtam, 
hogy nem tagadják meg kérésem. Jól esik a 
tudat, hogy intézményeinkért én is tudtam 
tenni s akarok is még tenni! 

Miért ne tehetné azt, a mit én tettem, 
minden magyar tanító! ? Csak akarniok kell 
s az eredmény nem maradhat el. 

Engem is lelkes vezéreink példája ösztönzött 
a tettre. Kövessük hát őket! 

De, hogyan vagyunk? A sok ezer tanító 
közül alig pár száz érdeklődik a tanítók 
legszebb intézményei iránt, még kevesebb tesz 
is azok érdekében, sokan pedig csak akkor, 
midőn azoknak közelebbi időben hasznát 
vélik élvezhetni. 

Ily módon, közönyünk mellett, nehezen 
fogjuk mi megérni, hogy a mi kedves és 
tisztelt Péterfy Sándor bátyánk, a tanító-
özvegyek gyámolítója s árvák atyja, a Buda-
pesten tanuló tanító-fiuk táplálója megtehesse 
az első kalapácsütést a „Tanítók Háza" 
alapján. 
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Bizony, ha a tanítóság nem karolja föl 
önmaga az ügyet s pedig lelkesen, úgy nekünk 
•csak régi óhajunk marad a mi házunk, vagy, 
mint némelyek óhajtják, házaink. Létesülnek 
majd talán akkor, ha a tanítóságot a fizetésre 
rákényszerítik. Mert úgy menne ám! 

Akárhányszor volt alkalmam tapasztalni, 
hogy tanítóink még ma is rendeletet várnak, 
hogy síját ügyüket önmaguk is támogassák. 
Ez nem is csoda, mert a tanítóság nagy része 
még mindig messze áll az önállóságtól; viga-
szunk csak az lehet, hogy a hiba nem teljesen 
a tanítói karé. 

Hogy mennyiben igaz állításom, álljon itt 
egy példa. 

Történt egy tanítói gyűlés alkalmával, hogy 
azon fölhívásomra, melyben kértem a gyűlés 
tagjait az „Eötvös-alap" pártolására, egyik 
tanítótársam roppant panaszkodott, egy felsőbb 
hatósága által kezelt tanítói alap ellen s kije-
lentette, hogy mennyivel inkább kivánna ő 
tagja lenni az v Eötvös-alap * -nak, de amabba 
fizetnie kell, mert rossz néven vennék tőle, ha 
filléreivel nem istápolná amazt; azért erre, 
bárhogy is szeretné, nem áldozhat. 

Lám, itt ez esetben a tanító nem mert 
szíve sugallata szerint cselekedni, mert, hátha 
rossz néven vennék tőle! ? — Pedig ezt alig 
lehet hinni; de, hátha mégis úgy van — ! ? 

Sokan a tanítók közül, valamely eszme 
mellett buzgólkodót gyanúba is vesznek, mert 
talán az is csak önös érdekből munkál és 
buzdít! ? 

Igaz, hogy jótékony intézeteink minden 
segélyre utaltnak nem nyújthatnak adományt 
vagy segélyt, mert ahhoz nincs elég anyagi 
erejök sem, azért adományainkat e czélra 
nem is szabad másnak tekinteni, mint a 
kartársi igaz szeretetből, testületi szellemből 
kifolyó adakozásnak, azért: hogy azzal segít-
sünk szükségben levő kartársainkon, ezek 
özvegyén, vagy azoknak szorgalmasan tanuló 
gyermekein, mint teszi azt az „Eötvös-álapg 

gyűjtött alaptőkéjének kamataiból és az évi 
adományokból. 

Tegyünk tehát mi tanítók magunkért s ne 
várjuk azt, hogy mások tegyenek! 

Hogy a „Tanítók Házá*-ra szükség van, 
azt nem tagadja senki. Hogy az létesülvén, 
öregbíteni fogja a tanítói tekintélyt, kétség-
telen. Hogy ki létesítse azt, nyilvánvaló: a 
tanítóság. 

Elérteni tehát a hogyan és mi módon 
kérdéséhez. 

Ezeket sem nehéz megállapítani. Erős aka-
rattal, egyesült erővel, a tankerületi tanítóság 
közremunkálásával s a kir. tanfelügyelőségek 
támogatásával. 

5 

Sok út vezethet a czélhoz! 
Lapunk előző számaiban már kijelölt egy-

két lelkesedő kartárs" néhány utat és módot, 
melyen és melylyel a „Tanítók Házá"-1, sőt 
némelyek szerint már házait, mielőbb létesít-
hetni vélik. En, részemről, azt fogadom el, 
melylyel mihamarabb akczióba léphetünk. Az 
idő pénz! Ne késsünk hát soká, mert veszítünk. 

Az ügy természeténél fogva nem szabad 
és nem lehet általánosan beszélnünk arról, 
hogy „minden tanító fizesen" stb., mert így 
nem számíthatunk reális alapon. Más volna, 
ha egy törvény §§-ival lehetne oda vinni az 
ügyet, hogy „minden tanító fizessenDe ilyen 
törvény nincsen s tán nem is lehet. 

Mit kellene tehát tennünk, hogy ügyünket 
istápoljuk és mielőbb czélhoz jussunk ? 

Véleményem szerint a serényen és ered-
ményesen működő „Tanítók Országos Bizott-
ságamint leghivatottabb tényező ezen 
ügyünkben is, forduljon a tankerületek n. é. 
tanfelügyelőihez s kérje meg azokat, hogy 
hassanak oda, hogy tankerületeik tanítói minél 
nagyobb számmal legyenek a „Tanítók Háza" 
ügyének apostolai, istápolói s kötelezzék 
egyben magukat bizonyos időre évenkinti 
1 — 2 korona járulék fizetésére. 

Ezen önként fölajánlott adomány Va éven-
kint volna a tankerület tanítósága által kijelölt 
gyűjtőnek fizetendő, ki az ajánlatokat nyilván-
tartaná s azokat a központi pénztárnak esetről-
esetre bejelenteni tartoznék. A befolyt összegek 
V2 évenkint volnának a központi pénztáros-
nak beküldendők. Könnyebb ellenőrzés czél-
jából a pénzkezelőnek szelvénykötetek volná-
nak kiadhatók. 

Azt hiszem, miként ez úton és móddal a 
Tanítók Háza mielőbb egy nagyobb tőkéhez 
jutna, mint juthat a részvények kibocsájtása 
által. 

Az ajánlottam mód korántsem zárja ki a 
részvények kibocsájtását, mert erős a hitem, 
hogy a hazai tanítóság sorában a részvények 
megvételére is fognak — ha nem is sokan -— 
találkozni. 

A gyűjtésben maradjunk a filléreknél. Az 
a gyermeksereg, mely iskoláinkba jár s melylyel 
naponkint érintkezünk, sok-sok fillért elkölt 
nyalánkságokra, miért ne lehetne a filléreket 
nekünk a Tanítók Hiizára összegyűjtenünk? 
Ezzel egyrészről megóvnók tanulóinkat a 
festett czukorkák élvezete szülte rossz és 
káros hatásától, másrészt pedig őket önmeg-
tagadásra, adakozásra és jótékonyságra szok-
tatnék. 

Tekintsünk csak be a kimutatásokba, a 
melyek az iskolákban a gyermekek által a 
pogány gyermekek számára gyűjtött összegek-
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ről számolnak el s látni fogjuk, hogy a tanulók 
áldozatkészségét — e réven a szülőkét is — 
úgy a Tanítók Házára, mint az í ötvös-alapra 
egyaránt jól és könnyen értékesíthetnők. 

Ha minden iskolában, minden tanító venné 
magának a fáradságot s gyűjtené a filléreket, 
bizonyos vagyok benne, bogy hamarabb meg-
épülhetne a „Tanítók Háza" mintsem azt 
gondolnók. 

Az ajánlottam „filléres gyűjtés" nem is üt-
köznék nehézségekbe, mert hiszem, hogy 
fenkölt lelkű ministerünk, ki a tanítóságért 
akar és szívesen is tesz, arra csakhamar 
megadná az engedélyt, hogy iskoláinkban a 
Tanítók Háza javára, hetenkint egyszer, filléres 
gyűjtést rendezhessünk. A tanulók által a 
szülők figyelme is fölhivatnék ügyünkre, kik 
készséggel támogatnák nemes törekvésünket. 

Kíséreljük meg, lehet, hogy sikerre vezet. 
Én nem kétkedem benne. 

Tudjuk azt, hogy „sok kicsiny, sokra megy11; 
kezdjünk hát a munkához minél előbb, erélylyel 
és kitartással. 

Jótékony intézményt áldozatok nélkül léte-
síteni nem lehet; hozzuk meg tehát első 
sorban áldozatunkat mi tanítók s azután for-
duljunk a jószívű adakozókhoz, kik sohasem 
tagadják meg a kevéssel is beérő kérését. 

Azért, ne kérjünk forintokat, hanem érjük 
be a fillérekkel. Adjon ki-ki ereje és tehet-
sége szerint. 

(Magyar-Óvár.) Merényi Kálmán. 

— e£X$Oe 

Az „Eötvös-alap" és gondozói. 
Az „Eötvös-alap országos tanító-egyesület" 

mint minden évben, úgy az idén is méltó 
ünnepélyt rendezett f. évi február másodikán 
Eötvös József báró emlékének tiszteletére s 
miután az ünnepély az egyesület rendes évi 
közgyűlésével kapcsolatban állt, az egyesület 
évi jelentésének előterjesztésével beszámolt 
működésének eddigi eredményéről. 

Mindig érdeklődéssel viseltettem ugyan e 
jótékony intézet működése iránt, de az eddigi 
eredmények, a melyekről az idei jelentésből 
értesültem, oly mély hatást gyakoroltak reám 
s a tiszteletnek s hálának oly igazi érzésével 
érintették szivem minden nemesért dobogó 
húrjait, hogy meg nem állhatom, hogy ezen 
érzések hatása alatt ne iijak egypár szót 
ezen jótékony egyesület érdekében s derék 
vezetőinek és gondozóinak bőven kiérdemelt 
tiszteletére. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a mi nagy Eötvö-
sünk 1871 február 2-án meghalt s hogy négy 
évre rá, 1875-ben megalakult halhatatlan 

eszméinek dicsőítésére az „Eötvös-alap orsz. 
tanító-egyesület". Azóta 24 év telt el s az 
egyesület, melynek egyedüli czélja a tanítók 
özvegyeinek és árváinak segélyezése, a leg-
újabb évi jelentés szerint ma összesen 91.991 
forint tőkével rendelkezik. Örömmel vettem 
tudomást továbbá az egyesület buzgó tagjai-
nak azon valóban nemeslelkü gondoskodásáról, 
melynek folytán ez idő szerint 96 vidéki 
tanítónak jelesen tanuló fia budapesti ven-
déglős, szállodás és korcsmáros urak részéről 
az egész tanéven át ingyen déli étkezésben 
részesül, mely jótétemény évi 9835 frt értéket 
képvisel. Kell-e nagyobb bizonyíték a szív-
jóság, az emberszeretet e fényes példájánál ? 

E 96 ingyen ebéd megszerzése kétségkívül 
nagy fáradságot, buzgó utánjárást és kitartást 
kivánt, de az egyesület tagjai meghozták és 
meghozzák ezentúl is az áldozatot a legön-
zetlenebb jóakarattal. Hogy milyen nehéz 
volt az ingyen ebédeket biztosítani, mutatja 
az, hogy az első évben, 1891-ben csak 4 
tanító-gyermeknek jutott e szerencse; már a 
következő évben 17, azután 21, azután 36, 
majd 54, rá 83, míg a jelen tanévben 96 
élvezi a fővárosi polgárok ezen nagj'lelkű 
jótéteményét. 

Azt kérdem tőletek, kedves kartársaim: 
nem bámulatos eredmények-e ezek, kivált ha 
hozzágondoljuk még azt az óriási összeget, 
melyet évente és pedig már 24 éven keresztül 
osztogatott ez az egyesület a tanítók érdekeire? 

Eötvös József báró dicső neve sok nemes 
eszmével van összeforrva, küzdött, szenvedett 
megvalósulásukért egész életén át. Minden-
kinél nagyobb emberszerető szíve volt s mint 
a szeretet igazi megtestesült képviselője, 
örökké élni fog a tanítók — mint a szeretet 
hivatásos ápolói — lelkében, kik jótékony 
egyesületük által a legméltóbban gyakorolják 
az ő szellemében a szeretet eszméjét. 

Méltán kérdezhetjük az „Eötvös-alap" ezen 
áldásos működésének láttára, vájjon ki terem-
tette meg ezt az egyesületet, ki annak éltető 
lelke; kicsoda az a csodálatos ember ki 24 
éven át oly bámulatos kitartással, lankadatlan 
buzgalommal és nem csüggedő erővel így 
áldozza föl magát a szeretet eszméje nevében 
a tanítókért ? 

Ez, kedves kartársaim, Péterfy Sándor, az 
egyesület tiszteletreméltó elnöke, a tanítók 
igazi atyja. Emeljetek kalapot előtte, ejtsétek 
ki tisztelettel az ő dicső nevét; szeressétek 
őt oly őszinte rajongással, mint a hogy ő 
titeket szeret jóságos szivének egész hevével. 

Én ismerem őt személyesen, de ő nem ismer 
engem. Sokan vannak, a kik öt nem ismerik. 
De higyjétek el, ha egyszer látnátok azt az 
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őszbe borult jóságos arczot a szelid tekintetű 
szemekkel, ba látnátok előzékeny, megnyerő 
modorát s hallanátok a tapasztalat s tudás 
tiszta forrásából eredő szavának hangját, beszé-
dének magvas és tartalmas erejét, azt mon-
danátok : valóban ez az az ember, a ki szivébe 
foglalja az egész tanítóságot, a kinek nincsen 
más czélja, csak a haza s tanítósága javáért 
élni és küzdeni. Ne beszéljünk frázisokban 
tanítói közszellemről, hanem kövessük őt, 
mesterünket, a tettekben. 

Mondom nektek, Eötvös József fenkölt 
szellemű eszméjének, a szeretet eszméjének 
nincsen méltóbb végrehajtója Péterfy Sándor-
nál; ő az „Eötvös-alap országos tanító-egye-
sület" megteremtése által a jelen és utókor 
tanítóságát nemcsak örökké tartó hálára köte-
lezte, hanem általa az ércznél is maradandóbb 
emlékszobrot állított — önönmagának. 

Igazságtalan lennék, ha Péterfy Sándor 
érdemeinek kiemelése mellett Lakits Vendel, 
az „Eötvös-alap" derék titkárjáról megfeled-
kezném. Ismerjük a tanítóság javaiért foly-
tatott lelkes, tapintatos és czéltudatos műkö-
dését. 0 űgy is, mint az „Eötvös-alap" fárad-
hatatlan titkárja és Péterfy Sándor elnöknek 
jobb keze, úgy is, mint a „Tanítók Országos 
Bizottságának" körültekintő elnöke elvitáz-
hatatlan érdemeket szerzett s a legnagyobb 
mértékben méltó arra, hogy hazánk tanítósága 
benne legnagyobb jóakaróinak egyikét tisz-
telje. Lakits mint az „Eötvös-alap" titkárja 
f. évi február hó 2-án tartott közgyűlésen 
előterjesztett évi jelentését ezzel a forró óhaj-
tással végzi: „vajha hazánk mindegyik nép-
oktatási intézetének összes munkásai csatla-
koznának országos jótékony intézetünkhez!" 

Tudjátok-e, kedves kartársaim, mit jelent 
és mennyit jelent ez az óhajtás? Azt jelenti, 
hogy az „Eötvös-alap" ez esetben óriásilag 
növekednék tekintélyben és hatásban; s annyit 
jelent, hogy évente 27 ezer írttal szaporod-
nék a tőkéje. 

Én is azt óhajtom, vajha megértenők mind-
nyájan Lakits szózatát! Csak jóakarat kell 
hozzá. 

Egyébként javaslom: szedjünk az iskolás 
gyermekektől krajczáros „Eötvös-alap ado-
mányokat" s küldjük be ezeket minden év 
deczember havában az intézet pénztárába. 
Ebből jut aztán a „Tanítók Házá"-nak is, 
melyért ez idő szerint annyira — attól félek, 
hogy csak — rajongunk. Mindegyikünk tanít 
átlag 50 gyermeket, ez körülbelül évente 
13.000 frt. Erősen hiszem, hogy ezt megvaló-

<• síthatjuk, csak egyetértés legyen közöttünk. 
(Naíjy-Smit-Miklós.J Jeck György. 

EE Az uralkodó háznak ismét gyásza van : 
f. hó 18-án meghalt Bécsben Mária Imma-
kuláta királyi herczegnő, Károly Szalvátor 
királyi herczeg özvegye. Az elhunyt királyi 
herczegnő néhai II. Ferdinánd mindkét Sziczilia 
királyának leánya, 1844 április 14-én Nápoly-
ban született, 1861-ban Rómában férjhez 
ment Károly Szalvátor kir. herczeghez, a ki 
1892 január 18-án halt meg. A herczegnő 
halálának híréről rögtön értesítették a királyt, 
a ki azonnal az elhunyt herczegnő palotájá-
hoz hajtatott s kifejezte részvétét vejének: 
Lipót Szalvátor kir. berezegnek és a család 
többi tagjainak. 

$ Negyven új iskola Esztergommegyé-
ben. Esztergomvármegye közigazgatási bizott-
sága erélyes kezekkel rendezi a vármegye 
népoktatásügyét. Csak nemrég szervezte a gaz-
dasági ismétlő-iskolákat a vármegye összes köz-
ségeiben, legutóbb tartott havi ülésében pedig 
29 község képviselő-testületét 40 új tanterem 
fölállításara s ugyanannyi tanítói állás szervezé-
sére hivta föl. A tantermek ily tömeges fölállítása 
azért vált szükségessé, mert a tankötelezettség 
pontos végrehajtása folytán a meglevő tan-
termek oly túltömöttekké váltak, hogy egy-
egy tanteremben 100—120 —140 tanuló is 
szorong, nagy hátrányára a tanításnak és az 
egészségügynek. Az illető községek iskolái 
mind hitfelekezeti jellegűek, de iskolafentartók 
gyanánt régi gyakorlat szerint, mindenütt a 
polgári községek szerepelnek s mivel hitfele-
kezeti uton a rendezés nem sikerült, a bizott-
ság a szükséges iskolák fölállítására most a 
politikai községeket kötelezte. Ennek folytán 
már a tavasz beálltával az iskolák tömeges 
építkezése várható. A bizottság elrendelte a 
czélszerütlen iskolaépületek átalakítását is. 
Ezenfelül minta-iskolapadokat hozatott s 
utasította az iskolafentartókat, hogy az ósdi, 
czélszerütlen padok helyett az iskolákat min-
denütt az egészségügynek megfelelő padok-
kal szereljék föl. A tantermek túltömöttségén 
eddig Kéménd község segített, amennyiben 
három-tantermű díszes iskolát állított, Duna-
Mocson pedig Vaszary Kolozs herczegprímás 
építtetett saját költségén mintaszerű nép-
iskolát. A ref. hitfelekezeti iskolák közül 
Kisújfalun és Bátorkeszen épülnek új iskolák. 
A közigazgatási bizottság, Andrássy János 
alispán indítványára, Vargyas Endre kir. tan-
felügyelőnek, mint a bizottság tanügyi elő-
adójának, a vármegye népoktatásügyének 
rendezése körül kifejtett buzgalmáért jegyző-
könyvileg köszönetet szavazott. 

©SDÍ«|K3®-
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A nagyasszony látogatása. 
(Történeti rajz.) 

Ügy is lett, a hogy belevette nótárius uram 
a protokollumba: még ez év nyarán az új 
mesternek ház építtessék. 

Talán még hamarább elkészült a ház, mint 
a jegyzőkönyv. 

Nem is csodálkozom én azon egy cseppet 
sem. 

Benkő biró uram olyan ember volt, a ki 
nemcsak a pipatöméshez értett, hanem akara-
tának a keresztülviteléhez is. 

Azt tartotta: a mit egyszer kimond, meg-
ígér, vagy megteszi, vagy vasat eszik. 

Itt pedig csak dicsérettel lakott jól, ámbár 
az is többet ér a semminél. Még a »hármas 
kerületek" gratis gyűlése is méltányolta érde-
meit s nemzetes biró uramnak meleg köszö-
netét küldte amolyan vastag, érdes papir-
paksamétában. 

Rá is szolgált. 
Hamarosan megkötötték az alkut Laczko 

Jánossal, megcsinálták annak módja és rendje 
szerint a kontraktust s a hogy az építés el-
kezdődött, szüntelen ott settenkedett az épülő 
portán, adogatva a tapasztalt tanácsokat: csak 
a fundamentumot csináljátok jól fiaim, — 
ehhelyett a szarufa helyett talán erősebbet 
hoznál János, — még a gyékényt is ő maga 
választotta ki a görbe érből, a legjavát. 

Mintha csak neki csinálták volna. 
Ilyképen nem is volt nagy dolog, hogy 

mire a termést betakarították, ott állt készen 
az új mester háza. Most lett csak nagy öröme 
a kis asszonykának. 

Hát még mikor belehurczolkodtak ! Volt is 
nekik mit, nem voltak ám ők olyan ágról-
szakadtak; szép, fényes ágyak, tulipános láda 
(akkor még ez járta), nagy diófa asztal, székek, 
szentképek. 

A konyhát is beállították, a kamrába is 
volt mit berakni: pár oldal szalonna, liszt, 
búza, vaj. 

Bizony nem volt szükségük semmiben. 
Hopp! engedelmet kérek, százszor enge-

delmet ! 
Hát az a kis sárgavirágos bölcső mit keres 

ott a kisebbik házban, benne egy gagyogó, 
majd egész egyéves csöppség, a kinek még 
az a szabadság is megadatott, hogy a nagy-

tekintélyű biró uram bajuszába is belekapasz-
kodhatott. Ez volt azután a privilégium ! 

Nagy szó ez, magam is bámulok rajta, de 
hiába, olyan igaz volt ez mint, teszem föl, 
hogy neki volt legszebb bajusza a széles 
„hármas kerületekben". 

Bizony nem is a szakállára választották 
meg, ámbár arra is adtak volna valamit, 
mindamellett, hogy nem is volt neki. 

Szól vala pedig egyszer nemzetes biró uram 
pár szenátor jelenlétében a fiatal mesterhez: 
Hallja amice, azt a házat én megcsináltattam, 
maga meg szenteltesse föl. 

Az amice megértette a czélzást s megnyug-
tatta „patronusát", bogy ő is gondolt már 
erre s meg is lesz. Még akkor elhatározták, 
hogy Kisasszony havának első vasárnapján 
megtartják a szentelést, persze egy kis áldo-
mással. (Hej! mégis csak jó dolguk volt 
azoknak az öregeknek !) 

Gyönyörű őszelői napra virradtak föl. Őr-
angyalok ünnepén. Igazi „vénasszonyok nyara" 
volt. 

A nap még be sem kukkant az új ház 
ablakain, a fiatal mesterné már talpon volt. 

Hja! nagy gondok vártak reája. 
Naplement után eljönnek meghívott ven-

dégei, bizony ő ki akar tenni magáért. 
Ott voltak már akkor Róka Panna, a 

Balog néni kisegítőknek, hiszen jó másfélórába 
beletelt, míg a levesbevaló csigát elkészí-
tették, pepecselő munka, de ilyen alkalomra 
már csak ez dukál a levesbe. 

Azután egypár szárnyas állatnak is a végére 
jártak, egyik kopasztotta, másik vagdalta, 
még egy kis herőczekészítésre is jutott idő, 
ámbár tudták, hogy a tészta az emberfélék-
nek nem kenyerük. 

Ezalatt a mester uram pakolászott. Kiczi-
pelte a nagy házból, a mi nem odavaló volt, 
elrendezett mindent. Nem volt hátra, csak a 
terítés, azt meg az asszonynépre bízta. 

A bort még előttevaló nap leszedte, jó 
gyöngyösi, éppen azon a héten hozatta a 
községével. 

A mesterné éppen egy nyers tésztadarab-
nak vágta be a közepét, tetszik tudni, azon 
fodrozódik be, de a zsírba már nem márthatta 
be, mert a pitvarajtón egy gömbölyű asszony 
nem is jött, hanem futott a főző asszony-
kához. 



10. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. ;131 

Az pedig meglepetésében mindössze annyit 
mondott: Édes jó anyám ! s karjai közé esett. 

Igen, a nagyasszony volt, onnan felülről, a 
vén Mátra közül, a hol kankalin borítja a 
rétet, gyöngyvirág illatozik a cserjék között, 
s fehér hóvirág büszkélkedik az ormokon 

Vége - hossza sem lett volna a kérdések-
nek, ha a házszentelés nincs. — Vagy talán 
arra jött édes anyám? kérdé az asszonyka. 
Nem én, leányom, feleié a nagyasszony, de 
már akkor fehér főkötőben ott sürgölődött a 
fazekak közt, 

Azonban, ha valaki e pillanatban a mesterre 
tekintett volna, meglátta volna azt a hamiskás 
mosolyt a bajusza alatt, a mit suttyomban 
eleresztett, de hát nem nagyon ügyelt rá 
senki, volt dolog elég a fazekak közt. 

Még szerencse, hogy a viszontlátás örömei 
miatt a leves el nem futott, vagy a herőcze 
meg nem égett. 

De nem történt semmi baj: minden elkészült 
szépen, rendjében; úgy esteli harangszóra 
összegyülekeztek a szenátor uraimék s mind-
egyik azt gondolta magában, hogy bizony 
nem volt hiány semmiben. 

El is pityizálgattak, áldomásuk jó belenyúlt 
a sötét éjszakába, mikor szétszélledtek. 

Másnap azután nyugalmasabb napja volt a 
mesternéuek, hanem akadt is annyi kérdése, 
hogy a nagyasszony nem győzött eleget feleni. 
Később ellátogattak egyik-másik nagyobb 
helyre, mindenütt illő tisztelettel fogadták 
őket; a nagyasszony kocsiját teletömték 
mindennel; egyik jó alföldi érett sajttal ked-
veskedett, másik egy élő báránykát ajándéko-
zott (ezt Kiss Panka adta, áldott jó asszony 
volt); Szikszay Tamás uram nem feledkezett 
meg az otthonmaradt öreg mesterről sem, 
küldött neki jófajta homoki dohányt. 

Azután a nagyasszony felkészült, homlokon 
csókolta leányát, az meg belekapaszkodott 
„édesének" a nyakába s úgy sírt, vegyes 
könnyek voltak azok: a boldogság s a válás 
könnyei. 

— Nyugodtan megyek el, látom, jó helyen 
vagytok fiaim ! 

A fiatal mesterné könnyes szemekkel kísérte 
ki édesét, mintha nehezére is esett volna a 
válás, de a hogy végigtekintett új házukon, 
egyetlen gyermekén, eloszlott lelkéből a bánat, 
egy hálasóhajtást küldött az egek Urához s 
nem bánta meg, hogy otthagyta lombos 
erdőit, csergedező patakjait, balzsamos levegő-
jét a vén Mátrának, a hol kankalin borítja 
a rétet, gyöngyvirág illatozik a cserjék közt 
s fehér hóvirág büszkélkedik az ormokon 

(Jász-Dósa.) l i é v f f j j L. László. 

Mikor ültessünk gyiimölcsfákat i 
A gyümölcsfák ültetése abban az évszak-

ban történik, melyben a növényvilágban a 
fejlődés megszűnt. Hogy mikor szűnik meg 
a növényekben a fejlődés, ezt kívülről a leve-
lek sárgulása és lehullása által veszszük észre. 
A nedv, mely a fának életet ad, visszalép és 
egy belső, — némely állat téli álmára emlé-
keztető nyugalom áll be a növényvilágban. 
A fák ezen látszólagos élettelensége rendesen 
október végétől márczius közepéig tart. Ez 
az az idő, melyben a fák kiültetése történik, 
ha túlságos nagy nedvesség, vagy erős fagy 
munkánkat meg nem akadályozza. 

Ki őszszel fákat kiemelt, vagy máshonnan 
hozatott és ezeket télen át betakarja, az 
tavaszszal. mikor a fákat állandó helyére ki-
ülteti, észre fogja venni, hogy a megsérült 
gyökerek télen át behegedtek, sőt új, finom 
gyökerecskék is képződtek. Ebből logikailag 
következtetve ama meggyőződéshez jutunk, 
hogy a fákat az új gyökérképződés előtt kell 
kiültetnünk. 

Ilinél előbb ültetjük ki a gyümölcsfákat, 
annál biztosabban fognak azok kihajtani 
Ezért mindenki, ki fákat akar átültetni, tegye 
ezt őszszel és pedig inkább októberben, mint 
novemberben, inkább novemberben, mint 
deczemberben, szóval minél előbb, annál jobb. 

Hogy miért előnyösebb a fákat őszszel át-
ültetni, az a következő öt pontból tűnik ki. 

I. A visszakurtított gyökerek metszési lap-
jai télen behegednek. 

II. A tél tartama alatt új, finom szívó-
gyökerek képződnek, melyek tavaszszal rög-
tön megkezdik működésüket, a fa mindjárt 
kihajt és gyorsan fejlődik. 

III. Ki faiskolából szerzi be a gyümölcs-
fákat, őszszel sokkal szebb és erősebb fákat 
kap, mint tavaszszal, mikor a javát már el-
adták. 

IV. Oszszel nagyobb választék is van a 
fajok között, mint tavaszszal, mikor már a 
legfinomabb fajok már elkeltek. 

V. Az őszszel átültetett fa a talajjal leülep-
szik, a föld a gyökerek között levő üregeket 
kitölti, a fa megfogamzik és tavaszkor, mikor 
a nedvkeringés megindul, rögtön kihajt. 

A gyümölcsfák ültetéséről még a követke-
zőket ajánlom kartársaim figyelmébe : 

Környékünkön sokszor hallani e panaszt: 
„Nálunk lehetetlen gyümölcsfákat tenyészteni, 
a talaj meg az éghajlat nem nekik való, 
lassan nőnek és kiszáradnak mielőtt gyümöl-
csöztek volna. Kár a fáradság- és időért, 
melyet az ember rájuk pazarol." 

A ki szemlélője volt annak, hogy nálunk 
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mikép történik a fák átültetése, az meggyő-
ződhetett arról, hogy sem az éghajlat, sem 
a talaj, hanem maga a tenyésztő oka annak, 
hogy a fái nem teremnek és nem díszlenek, 
mert — benyomják a fát, melynek gyökereit 
fejszével kurtították, egy alig 1 köbláb nagy-
ságú gödröcskébe, betakarják földdel, azt 
lábbal jól letapossák és a kinos jelenetnek, 
a durva procedúrának vége van. Az ily módon 
elültetett fa elél ugyan kevés ideig, de ki-
szárad mielőtt a tenyésztőnek hasznot haj-
tott volna. 

Ha egészséges, erőteljes és gyümölcsöző 
fákat akarunk nevelni, az átültetésnél a követ-
kezőket kell szem előtt tartani: Mindenek-
előtt elkészítünk egy 80 cm. mély és 1 m. 
széles kerek gödröt, aztán levágjuk minden 
nagyon megsérült gyökérrészeket, de úgy, 
hogy a metszlapok a föld felé fordítva legye-
nek, most beleállítjuk a fát a gödörbe, mely-
nek 3 4-ed részét puha, porhanyó, termékeny 
földdel megelőzőleg megtöltöttük. Ennek meg-
történte után a gyökereket sugarak irányá-
ban az egész gödörben arányosan fölosztjuk, 
azokat földdel jól betakarjuk, arra ügyelve, 
hogy a gyökerek között hézagok ne marad-
janak. Ha a gyökerek be vannak takarva, az 
egész gödörbe földet kell kaparni és ezt gyen-
gén megtaposni. A fát mélyebbre ne ültessük 
vagyis, hogy a fa törzse mélyebbre ne jusson 
a földbe mint a hogy előbbi helyén volt. 
Hogy ezt pontosan tegyük, figyelembe kell venni 
a talaj siippedését. Ezen süppedés porhanyó 
talajnál körülbelül 15, nehéz talajnál 20%. 

Ha tehát a fát nehéz talajban egy gödörbe, 
melynek szélessége 1 m., elültetünk, ez a 
talajjal lesülyed és 20 cmrel mélyebben fog 
állni. Ha szabályszerűen akarjuk a fát átül-
tetni, ügyelnünk kell arra, hogy a gyökér-
nyak 20 cm.-rrel magasabban álljon a föld föl-
szinénél és hogy a gödör ezen magasságig 
föltöltessék. Ha most leülepszik a talaj a 
fával, úgy ez szabályszerűen fog állani. 

Mindenki, ki gyümölcsfákat akar átültetni, 
próbálja meg ezen kiültetési módot és meg 
fog győződni annak helyes voltáról. —• (Hát 
az iszapolásról egészen megfeledkezünk vagy 
emondunk ? Szerk.) 

(Fibis.) Heiter Károly. 

K I Y A T A L 0 S RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister l i99 . 
évi február 9-én 6047. sz. a. kelt rendelete a tanítónő-
képző-intézeti magánvizsgálat alkalmával okleveles 
óvónők részére a zongora-, vagy hegedü-játék között 

engedélyezett szabad választás tárgyában. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelőségnek és egyházi 
főhatóságnak, melyek alá állami, illetőleg felekezeti 

tanítónöképző-intézet tartozik. (>047. sz.) 

A tanítónőképző-intézeti magánvizsgálati 
engedélyért folyamodó okleveles óvónők rend-
szerint azzal egészítik ki kérelmüket: enged-O O 
tessék meg nekik, hogy a zongorajáték helyett 
a hegedüjátékot választhassák zenetárgyul. 

Minthogy ezen kérelem teljesítése a kétféle 
intézet tantervi különbözete alapján nemcsak 
méltányos, hanem a tanítónők élethivatás 
föladataival is minden nehézség nélkül össze-
egyeztethető : ennélfogva az esetről-esetre való 
intézkedés helyett a kérdés végleges meg-
oldását találtam szükségesnek azon elvi kije-
lentés által, hogy jövőben a tanítónőképző-
intézeti magánvizsgálati engedélyt nyert okle-
veles óvónők zenei képzettségüket szabad 
választás szerint akár a zongorán, akár a 
hegedűn mutassák be. 

B u d a p e s t , 1899 február 9-én. 
A minister meghagyásából: 

Molnár, 
miuisteri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Weiss Manfréd 

csepeli lőszergyár-tulajdonosnak, a ki a csepeli 
áll. el. leányiskola kibővítési költségeinek fede-
zésére 1.500 frtot; a Weiss Manfréd-féle gyár 
munkásai segítő-egyesületének, a mely ugyan-
azon czélra 100 frtot adományozott; a buda-
pesti Lampel Róbert czégnek, a mely a kés-
márki áll. polg. és felső keresk. iskola szegény 
tanulói részére 247 frt 90 kr. értékű tan-
könyveket és a Franklin-Társidatnak, a mely 
szintén az említett iskola szegény tanulói 
részére 108 frt értékű tankönyveket adomá-
nyozott ; (xráner Sándor birtokosnak, ki iskola-
építési czélra 800 frt értékű telket adomá-
nyozott; „« dévai szegény tanulókat segélyező 
egylet" elnökségének, a mely a dévai áll. és 
g. kel. el., valamint az áll. polg. isk. szegény 
tanulóinak 183 frt értékű ruhát adományozott. 

Kinevezte: Kovács Jenő oki. tanítót a 
dubii áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Csicsvák 
András oki. tanítót a körösmezőtiszatelepi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pataki György 
oki. tanítót a holubinai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Qerguleszku János oki. tanítót a 
bolvasniczai közs. elemi isk.-hoz r. tanítóvá; 
Imréh Gizella oki. kisdedóvónőt a görgény-
szentimrei áll. kisdedóvodához óvónővé; Krom-
pecher Berta oki. tanítónőt a torontálbresto-
váczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Bartók 
János oki. tanítót a dorosmai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Puskás Gyula oki. tanítót 
a szinai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 
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Áthelyezte jelen minőségében: G-állai 
Gizella alsórákosi áll. el. iskolai tanítónőt az 
eőrdarmai áll. el. isk.-hoz; Benl;e Zsigmond 
mezőbándi áll. el. iskolai tanítót a vajnatinai 
áll. el. isk.-hoz; Tőkéssy Izabella barkóczi áll. 
óvónőt a nagynémetszentmihályi áll. óvodához. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Metsker János budafoki róm. kath. kán-
tortanító Géza és Borbála nevű teljesen szü-
lőtlen kiskorú árváinak összesen évi 120 frt 
66 krt ; néh. Zsurkucz János vámoslázi volt 
tanító özvegye, szül Sándra Rebekának és 
kiskorú árváinak együtt évi 150 frtot; néhai 
Nieder Pál petőfalvi r. kath. el. iskolai volt 
tanító özv., szül. Esder Máriának és 3 kiskorú 
árvájának évi 225 fr tot ; néh. K. Nagy János 
bihari ev. ref. volt tanító özv., szül. Hiripi 
Zsófiának évi 185 fr tot ; néh. Timcsina József 
volt heőkeresztúri gör. kath. tanító özv., szül. 
Bendász Erzsébetnek 200 fr tot ; néh. Nemes 
János rétszilasi nyugdíjazott közs. isk. tanító 
özvegye, szül. Markó Euláliának évi 150 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Schmiedt Iván 
osgyáni munkaképtelen ág. h. ev. tanítónak 
évi 360 fr tot ; id. Péczeli Ferencz fülöpszállási 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 280 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Iratminták a tanítók katonai ü g y e i b e n . 
A tanítók, tanítójelöltek — miként mon-

dottuk — vagy mint egyéves önkéntesek, 
vagy mint póttartalékba helyezettek élnek a 
véderőtörvény biztosította legfőbb kedvez-
ményekkel. Ebből a szempontból most, midőn 
néhány iratminta bemutatásával akarunk kar-
társainknak segítségére lenni, főleg 2 esetre 
terjesztjük ki figyelmünket; ú. m. aj az önkén-
tességért s b) a póttartalékba helyezésért beter-
jesztendő folyamodványra: 

A) Folyamodvány önkéntességért. 
Külczím: 
A os. és kir számú hadkiegészítő kerületi 

parancsnokságnak ^ 

N. N. okleveles tanító kéri besoroztatását egyéves 
önkentesül saját (állami) költségen. 

4 (esetleg 5) drb melléklet. 
Tartalom: 
A cs. és kir számú hadkiegészítő kerületi 

parancsnokságnak 
N.— ben. 

Tek. Hadkiegészítő Kerületi Parancsnokság! 
Mint egyéves önkéntes . . . . költségen a cs. és 

kir. . . . számú . . . . ezredhez kivánok besoroztatni. 
B végett csatolom a következőket: a) belépési bizo-
nyítványt; b) atyám (gyámom) beleegyező nyilat-
kozatát; c) tanítói oklevelemet; i) keresztlevelemet. 

A tényleges szolgálatot 189 . . évi október hó 
1-én óhajtom megkezdeni. 

Kelt stb. 

Eme folyamodványban, mely saját költségen 
való egyévi önkéntességre vonatkozik, a jelölt 
az iskolai bizonyítványon és keresztlevelén 
(születési bizonyítványon) kívül a belépési 
bizonyítványra és az atya (gyám) beleegyező 
nyilatkozatára is hivatkozik, mint mellékletre. 
Tájékozásul közöljük ezeknek szövegét: 

a) Belépési bizonyítvány. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 189 . . . -ik 

szám. IV. ügyosztály. Törvényhatóság: Budapest 
székesfőváros. Sorozójárás: Budapest székesfőváros. 
Belépési bizonyítvány egyévi önkéntes-jelöltek szá-
mára. Ezennel bizonyíttatik, hogy 
& Borozójárásban . 
megyében , . országban az 1 8 . . . . -ik 
évben született 
a ki Budapest székesfővárosban, a budapesti sorozó-
járásban, Magyarországban bir illetőséggel 

vallású és nőtlen, az egyévi önkéntesi ked-
vezményre erkölcsileg minősítve van és hogy őt az 
állítási kötelezettség teljesítése tekintetében mulasz-
tás nem terheli. Budapesten, 189 . . . évi 
hó . . . . n tanácsnok. 

Alulírott kötelezem magam, hogy egyéves önkén-
tes fiam, N. tényleges szolgálata alatt őt eltartom, 
a részére szükséges egyenruházattal ellátom s a 
fegyverekért és szerelvényért járó átalányt lefize-
tem. 

Kelt . . . . 18 . . évi hó . . n, 
Láttam : 
N. N, 

főszolgabíró. 
N. N., 

(az apa v. t . gyám aláírása.) 

Ha valaki államköltségen szolgáló önkéntes 
kiván lenni, a fentebb említett 4 mellékleten 
kívül még csatol: 

e) vagyontalansági bizonyítványt illetékes 
községe elöljárósága részéről kiállítva; 

f ) a főszolgabíró hiv. bizonyítványa arról, 
hogy az illető önkéntes a szolgálatra szüksé-
ges 174 frtnyi átalányt sem képes fedezni 
sajátjából; nemkülönben szoktak még mellé-
kelni : 

g) családi értesítőt az anyakönyvi hivataltól; 
h) erkölcsi bizonyítványt az iskola igazgató-

jától, vagy a főszolgabírótól, vagy rendőr-
kapitányságtól stb. 

A vagyontalansági bizonyítványra is ráve-
zethető a főszolgabiró hiv. bizonyítványa. 

A tanítói oklevél csak akkor érvényes az 
önkéntességnél, ha a kir. tanfelügyelő vagy 
kormánybiztos aláirása is rajta van. 

B) Folyamodvány póttartalékba való soro-
zásért. 

Eme folyamodvány legegyszerűbb alakja az, 
midőn az illető hadköteles egyzszerüen a véd-
törvényre s tanítói minőségére való hivatko-
zással kéri, hogy besoroztatása esetén a pót-
tartalékba helyezzék. 

Miután a tanítók legnagyobb része nem o 7DJ 
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szülőföldjén hivataloskodik, ennélfogva az 
ujonezállításra vagy haza kell mennie a ki-
tűzött időben szülőföldjére, vagy engedélyt 
kell kieszközölnie arra, hogy abban a sorozó-
járasban állíttassék katonai mérték alá, a 
mely járáshoz a tanítói működése helyéül 
szolgáló község tartozik. Ez utóbbiért már 
nov. havában kell folyamodni az Utasítás 
értelmében (27. §.). Az itten közlött minta 
együttesen magába foglalja mind a póttarta-
lékba való sorozás, mind a működési hely 
sorozó járásában leendő állítás iránt való 
kérelmet. E kettős kérvény így hangzik: 
Külczím : 

A székesfővárosi Tekintetes Tanács katonai ügy-
osztályához Budapesten. — Kérvénye N. N 
korosztályú állításkötelesnek. 

(Lakása: ) 
melyben I. a védt. 32. §-a kedvezményében leendő 
részesítése, — II. tartózkodási helyén leendő állít-
tatásának engedélyezéseért folyamodik. 

melléklettel. 

Tekintetes székesfővárosi Tanács 
Alázattal alulírott, budapesti születésű és ugyan-

ott illetékes korosztályú hadköteles az A) 
alatt c?atolt iskolaelnöki és igazgatói működési 
bizonyítványnyal igazolt tanítói minőségemből ki-
folyólag tiszteletteljesen folyamodom, hogy katonai 
szolgálatra való alkalmasságom esetén az 18S9. évi 
VI t-cz. 32. §-a értelmében az ugyanazon t-cz. 
18. § b) pontjának megfelelőleg a póttartalékba 
beosztatni ; továbbá tekintve azt, hogy tanítói és 
kántori működésem igen megnehezítik azt, hogy 
tartózkodási helyemtől távol levő helyen, voltakép 
illetékes sorozó-helyi'ii állíttassam, ennélfogva az 
előbb hivatkozott védtörvény végrehajtása tárgyá-
ban kiadott utasítás I. részének 27. §-a értelmében 
megengedni méltóztassék, miszerint állítási kötele-
zettségemnek az 1899. évre az. járás sorozó-
bizottsága előtt felelhessek meg. Az iránt esedezem 
tehát, hogy a többször említett t.-cz. 3'2. §-ában 
foglalt s reám vonatkozó kedvezmény érdemében 
határozni s a határozattal is kiegészített állítási 
lajstrom-kivonat 3 példányát a járás fő-
szolgabirájához áttenni és arról engem ugyanannak 
útján értesíteni kegyeskedjék. Kérésem megujísása 
mellett maradok a Tekintetes Tanácsnak 

Alázatos szolgája: 
N . N . 

okleveles tanító. 
Megjegyzendőnek tartjuk, hogv nem minden 

katonai ügyben beterjesztett kérvény bélyeg-
mentes. Ha nem egyszerűen a törvény köve-
télésének teszünk eleget, hanem magunk részére 
külön kedvezményt is akarunk kieszközölni 
(pl. hogy ne szülőföldünkön, hanem tartóz-
kodási helyünkön sorozzanak, vagy pl. fegy-
vergyakorlatunk más időre halasztassék stb.), 
akkor beadványaink bélyegkötelezettség alá 
esnek. Ha valaki — hivatkozva a törvény 
szakaszaira — egyszerűen csak egyévi önkén-
tességért vagy pedig póttartalékba sorozásért 
folyamodik, az ily kérvénye bélyegmentes. 

Ily útbaigazitások után — azt hiszszük — 
könnyen megszerkeszthetik kartársaink a 
fölmerülő esetekhez képest katonai ügvben 
beterjesztendő folyamodványaikat. Különben 
is a hatóságoknak kötelességük katonai ügyek-
ben a szükséges tájékozást nyújtani az ille-
tőknek. 

Tanácsok nem katonai ügyekben. 
M. M. Első 10 évre 40%, azontúl éven-

kint 2%. 
Kaszap J. Hozassa meg az egyetemi nyom-

dából a polg. isk. tanképesítő szabályzatot. 
Mindössze 20 krba kerül. Abból majd eliga-
zodik. 

Ristányi Imre. Csak a mindennapiaktól 
kell ma már szedni a 15 krt. 

Kiss Gyula. Oklevél is kell hozzá. A nélkül 
nem illeti meg a korpótlék. 

Papp, iskoluszéki elnök. A kérelem eluta-
sítása egészen természetes. Most akarná az 
illető magát a nyugdíjintézetbe fölvétetni, 
midőn nyomban reá majdnem félszázados 
tanítói működés alapján nyugdíjazását kérné. 
Így nem lehet a tanítók közalapjához, az 
orsz. nyudíjintézethez férni, még ha egyszerre 
akarná is lefizetni az 1875-től számítható évi 
nyugdíj-járulékokat. A kérdezett esetben a 
nyugdíjazást az iskolaföntartó terhére kell 
eszközölni az 1875. évi XXXII. t.-cz. 44. §-a 
alkalmazásával. A kir. tanfelügyelő ebben a 
tekintetben is megadhatja a szükséges útba-
igazítást. 

V. Károly. Forduljon az illetékes jegyzői 
vagy adóhivatalhoz esetleg pénzügyigazgató-
sághoz. 

Bényi. Úgy kell lenni, hogy azelőtt 480 frt 
nyugdíjigénye volt, aztán lett 600 frt, mely 
után kivetett járulékokat folyamodványa alap-
ján törülték s helyettök az 1894-től szá-
mítható 50 frt fűtési átalányt beszámítva, a 
650 frtra való fölemelés következtében 480 frt 
és 650 frt között levő különbözet 50°/o-át 
rótták ki s egyszersmind ehhez a törvényszerű 
2°/o évi járulékot is hozzászámították az 
1894—1898. évekre. Fizesse tehát havi 4 frtos 
részletekben a járulékot. 

B. A. Erdészeti Lapok. Budapest V. Alkot-
mány-utcza 10. 

Major Elek. Bár a 43 hold szántóföld a 
r. kath. iskola tulajdonául van bejegyezve 
telekkönyvileg, ennek jövedelme — miután a 
r. kath. isk. tanítói állás kántortanítói állás-
ként van szervezve — nem számítható be 
egészen a tanítói nyugdíj alapjául. 

B. K. Igen csekély reménye lehet. 
H. J. Mép nem kaphat teljes nyugdíjat. 
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Marschall Mihály. Igaza van az anyakönyvi 
hivatalnak. De hát ön ezt lapunkból is tud-
hatta volna, hiszen már többször említettük. 

N. L. Az ilyeneknek volt alkalmuk folya-
modni a fölvételért azon a czímen, hogy 
tanítói oklevelök nincs ugyan, de már 1875 
előtt tanítói hivatalban állottak s gyakor-
lati alkalmazhatóságukat a kir. tanf. igazolja. 
Egyéb tekintetben a tanítói oklevélhez kötött 
föltétel fenn ál s az ellen, minthogy törvényes 
követelmény, nem lehet cselekedni. A pót-
tanfolyam látogatását igazoló bizonyítványt 
nem tekinthetik tanítói oklevélnek. 

Kovács S. Az 1875. évi XXXII. t.-cz. 
5—10 év közötti szolgálati időre állapítja 
meg a tanítóknak azt a jogát, hogy ha beteg-
ség stb miatt — önhibáján kívül — végle-
gesen képtelenné lett a tanítói hivatalra, ezen 
állásáról önként távozva végkielégítést nyerhet. 
Az ön levelében említett esetben nyugdíjazási 
eljárásnak van helye s a nyugdíjat meg is 
adják, ha csakugyan kiderül a tanítói pályára 
való alkalmatlanság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A magyar kormány az országgyűlés 

képviselőházának folyó hó 18.-Í ülésén beje-
lentette, hogy 0 Fölségénél állásáról való 
lemondását benyújtja. Az Írásbeli lemondást 
Bánffy báró ministerelnök és Fejérváry báró 
honvédelmi minister folyó hó 18-án vitték föl 
Bécsbe. — 0 Fölsége Bánffy, Fejérváry és 
Széchenyi ministereken kívül még Széli Kálmán 
v. b. t. tanácsost is fogadta. Ez utóbbi kihall-
gatása két óráig tartott, melynek végén Széli 
Kálmán megbízást kapott, hogy mint kijelölt 
magyar ministerelnök, vegye föl iljra az ellen-
zékkel folyt béketárgyalásokat. 

— Yilág folyása a külföldön. A franczia 
köztársaság elnöke: Faure Félix folyó hó 16-án 
meghalt. Halála váratlanul jött, mert a kiváló 
férfiú nem volt ágyban fekvő beteg. Munka-
közben, író-asztalánál érte a halál, melynek 
oka : agyszélhüdés. Az elhunyt elnök Párisban 
1841 január 31-én született. Atyja igen jó-
módú bútorgyáros és kereskedő volt, ki fiát 
szintén gyakorlati életpályára szánván, mihelyt 
a kellő kort elérte, egy jóhirnevü kereske-
delmi iskolába adta, hol Páris sok nagyiparosa 
és kereskedője taníttatta fiát. Majd Angliába 
küldte a már serdült Felixet, hol ez két évig 
szintén iskolába járt s egyszersmind a kár-
pitos-üzletben szerzett gyakorlati ismereteket, 
miközben angolul tökéletesen megtanult. 
Tizenhét-éves korában hazatért szüleihez s 
többnyire butortervek rajzolásával foglalkozott, 
mert úgy tervezték, hogy majd átveszi az 

atyja üzletét. De az ifjú semmi hajlamot sem 
érzett magában a butor-iparra; inkább kivánt 
bőrkereskedő lenni. Hogy ezt az üzletágat 
alaposan megismerje, Ambroiseba ment s ott 
alaposan megtanulta a timárságot. E közben 
megismerkedett az odavaló polgármester 
unokahugával s feleségül vette. Ekkor éppen 
23-éves volt. Egybekelése után Havreben 
telepedett le, rézkereskedést nyitott s bizo-
mányi üzletet kezdett tengeren túlra szánt 
áruczikkek szállítására. A kereskedői körökben 
csakhamar ismeretessé lett ; eszessége, szor-
galma és becsületessége folytán tekintélye és 
vagyonossága gyorsan emelkedett s rövid idő 
múlva már saját hajói jártak a tengeren. 
Városi tanácsos, mejd a helyi kereskedelmi 
kamara elnöke lett. A közélet terén való ilyen 
szereplése sokszor éreztette vele képességének 
egyoldalú voltát. Hogy ismereteit bővítse, elő-
kelő állása mellett sem röstelt minden este 
eljárni az úgynevezett munkás-tanfolyamra, 
hol sok becses útbaigazítást hallott. E mellett 
igen szép könyvtárt gyűjtött, melyet nagy 
szorgalommal olvasgatott. Havre városán kívül 
a franczia-német háború alkalmával tünt föl, 
mikor egy önkéntes csapat parancsnoka volt. 
Hasznos szolgálataival magára vonta a kormány 
figyelmét is, úgy hogy Gambetta őt küldte 
Angliába fegyvereket vásárolni. A háború 
alatt szerzett érdemeiért a becsületrend kereszt-
jével diszítették föl. Majd visszatért Havrebe 
és újra községi ügyekkel foglalkozván, másod-
polgármesterré lett. A politikai életben 1881-ben 
lépett föl először, mint az alsó-szajnai dépar-
tement országos képviselője, hol azóta minden 
új ülésszakra megválasztották. A parlament-
ben élénk részt vett a vitákban, különösen a 
kereskedelmi ügyekben szaktekintélynek ismer-
ték el. Mint jó szónokot szivesen hallgat-
ták, finom, kellemes modoráért s szellemes 
és szerény társalgásáért általában kedvelték. 
Háromszor volt államtitkár a gyarmatügyi 
ministeriumban. Majd a képviselőház alelnöke 
lett, mely állásából a Dupuy kormánya a 
tengerészeti ministeri tárcza elvállalására hívta 
meg. Mikor ez a kormány beadta lemondását, 
már csak utódja kinevezéseig volt e tárcza 
vezetője, mely után a nemzetgyűlés többsége 
1895 január 17-én az elnöki méltóságra emelte. 
— Az elnökválasztás f. hó 18-án ment végbe, 
még pedig meglepően sima módon, Versailles-
ban. A kongresszus (az egyesült szenátus és 
képviselőház), mindjárt az első szavazásnál 
nagy többséggel Loubet Emilt, a szenátus 
elnökét választotta meg a köztársaság elnö-
kévé. Beadtak összesen 824 szavazatot s ebből 
Loubet 483-t kapott. Nem valósult tehát 
azoknak az „aggodalma", a kik — már nálunk 
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is ismert czélzatokbdl —• azt hirdették, hogy 
Faure halálával Francziaországban beáll az 
általános fölfordulás. Loubet, az új elnök, 
61 éves; több izben volt minister és 1892-ben 
ministerelnök is. 

— Az osztott népiskolák tantervével 
foglalkozott utóbb az orsz. közoktatásügyi 
tanács állandó bizottsága s a végleges szöve-
gezéshez még egy ülésre van szüksége. Ezen 
az utolsó ülésen már csak a gazdasági tárgyak 
tantervét kell véglegesen szövegezni. Ezután 
az egész tantervet a ministerhez terjeszti föl 
a tanács. A minister pedig, terv szerint, a 
tanító-egyesületeknek küldi meg véleményezés 
czéljából. Az osztott népiskolák tanterve 
valódi áldás lesz városi iskoláinkra. A leg-
több tárgyat redukálta az állandó bizottság 
és különösen preczizirozta a beszéd- és érte-
lem-gyakorlatok anyagát, melyet országszerte 
hibásan tanítottak a régi tanterv szellemében. 

— A helyesírás kérdése a Népnevelök 
Budapesti Egyesületében. A Népnevelők 
Budapesti Egyesületének pedagógiai szakosz-
tálya f. hó 11-én tartotta ez idei első gyű-
lését. Schön József elnökölt, a ki tartalmas 
beszéddel nyitotta meg az ülést, jelezve az 
ez évi munkálkodás irányát. Ezután tárgyalták 
Dorogsághy Dénesnének az iskolai helyesirás 
ügyében beadott emlékiratát. Schön József 
és Leder er Ábrahám a külföldre utalnak, 
a hol már vannak a kormány által az iskolák 
számára kiadott helyesirási füzetkék. Hogy 
a sajtó hogyan ír, azzal nem törődnek, de a 
tankönyveket ezek szerint írják. Pártoló-
lag nyilatkoznak Somlyay József és Ember 
János; Nagy László a kérvénybe azon kérel-
met kivánja belevétetni, hogy a tankönyv-
biráló bizottság a helyesírásra, különösen a 
rövid és hosszú magánhangzók megkülönböz-
tetésére nagyobb gondot fordítson. Lederer 
viszont azt kéri a memorandumba belevétetni, 
hogy a minister írjon le a nyomdáknak és 
kiadóknak, hogy iskolai könyveik csak akkor 
fogadtatnak el, ha az általa jóváhagyott 
helyesírással vannak írva. György Aladár java-
solja, hogy vitassák meg e kérdést még más 
egyesületek is és hívják föl rá az Akadémia 
figyelmét. A szakosztály megbízta Dorogsághy 
Dénesnét és Schön Józsefét a beterjesztett 
emlékirat kiegészítésével. 

— A M. Tanítók Turista-Egyesületének 
küldöttsége f. hó 12-én adta át Berzeviczy 
Albertnek a tiszteleti tagságról szóló díszes 
okmányt. A küldöttség szónoka, Veredi Károly 
elnök kiemelte, hogy a turista-tanítók a 
fizikai nevelés előharczosát s az írót óhaj-
tották megtisztelni. Berzeviczy válaszában biz-
tosította a küldöttséget a turistaság iránt 

való meleg érdeklődéséről s buzdította a 
tanítókat, hogy saját példájukkal szoktassák 
az ifjúságot a szabad természetben való moz-
gásra. 

— A magyar pedagógiai társaság folyó 
hó 18-án Leővey Sándor elnöklésével fölolvasó 
ülést tartott. Áz első fölolvasó Be Gerando 
Antonina volt, a ki A művészet szerepe a 
tanításban czímű értekezésében azt fejtegette, 
hogy a tanítónak művészi érzékkel kell meg-
áldva lennie, mert művészi érzék nélkül a 
tanító nem tud a képzelő-tehetséghez szólni. 
A modern tanításban nincs meg a művészi 
érzék s ezért a modern tanítás kiirtja a képzelő 
tehetséget. A nagy tetszéssel fogadott fölol-
vasás után Gyulay Béla dr. értekezett a polgári 
leányiskola reformjáról. Gyulay azt ajánlja, 
hogy a négyosztályú polgári leányiskolát 
bővítsék ki még egy ötödik, gyakorlati osz-
tálylyal, a melyben a kézimunka, háztartás, 
főzés, nevelés volnának a főtárgyak. Csak így 
adhat a középosztály leányainak nemzeti ala-
pon általános műveltséget és készítheti őket 
elő a gyakorlati életre. Addig is állítsanak a 
mai négyosztályú polgári leányiskolák mellé 
főzőkonyhát és egyéb háztartási berendezést. 

— Szepesvárm. népoktatásügye 1898-ban. 
Dr. Hajnóczi József, Szepesvármegye kir. tan-
felügyelője, terjedelmes jelentésben számol be 
tankerülete 1897/98. évi állapotáról, mely 
beszámolónak adataiból közöljük a tanítás 
eredményére s a tanítókra vonatkozó részle-
teket : A tanítás átlagos eredménye 5 állami, 
1 vármegyei, 13 községi, 106 (—6) r. kath., 
12 gör. kath., 43 ág. hitv. ev., 5 izr., 1 társ. 
és 1 magán el. iskolában jó, 23 (—5) r. kath., 
3 gör. kath. és 2 ág. hitv. ev. elemi iskolá-
ban kielégítő, s 20 róm. kath. és 1 gör. kath. 
elemi iskolában csekély volt. Kiváló súlyt 
helyezvén a hit- és erkölcstan tanítására, az 
állami és községi iskolákban a lelkészek gon-
dosan teljesítették a hitoktatás kötelezett-
ségét ; a felekezeti jellegű iskolákban a hit-
tanítást majdnem mindenütt a tanítók végez-
ték. Ismétlő-iskolai oktatás csak 30 elemi 
iskolában nem volt. A népoktató intézetekben 
összesen 371 tanár, tanító és tanítónő mű-
ködött; közülök képesített volt 313, nem 
képesített 58, rendes 304, segéd 67, férfi 
352, nő 19. A segédtanítók közül 61 önálló 
osztályvezetésre volt alkalmazva, 9 iskolában 
pedig lelkésztanító oktatott. A vármegye terü-
letén összesen 6 tanító-egyesület működött, 
és pedig: a Szepesi Tanító-egyesület (álta-
lános, a hivatalos testületet pótló egye-
sület), s a Lubló-vidéki, a Késmárk-vidéki, a 
Lőcse-vidéki, meg a Rozsnyói egyházmegyei 
róm. kath. és az Eperjesi egyházmegyei gör. 
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kath. Tanító-egyesület (a két utóbbinak csak 
egy, illetőleg három esperességi köre). 

— Óvóintézkedés az iskolában. A kultusz-
minister a székesfővárosi tanfelügyelő útján 
hívta föl a fővárost, hogy a tuberkulózis 
ellen már az iskolában tegye meg az óvóin-
tézkedéseket. A minister leiratában hivatko-
zik arra, hogy az ország lakosságának tiz 
százalék a turberkulóyisban hal meg s ezért 
szükséges, hogy már az iskolában megtegyék 
az óvóintézkedéseket. Nagyon fontosnakmondja 
a minister, hogy a tanítók lehetőleg oszlassák 
el a szegény nép tévhitét, hogy a tuberkulózis 
gyógyíthatatlan. A minister megküldötte a 
belügyminister által kiadott kis füzetet, amely-
ben népies modorban mondja el a szükséges 
tennivalókat. Ebben a belügyminister hasznos 
tanácsokat ad a közönségnek. A füzet czíme: 
A tüdővésztől való <5rakodásról. A főfejezetek 
egyike az, hogy miként óvakodjék a tüdő-
vésztől az egészséges ember. Ebben a fejezet-
ben találjuk, hogy a tüdővész nagy mérték-
ben ragadós betegség s ezért a betegekkel 
való bánásban nagyon óvatosan kell ügyelni 
a tisztaságra és jó levegőre. A másik fejezet-
ben arról ad tanácsot hogy miként éljenek a 
tüdőbajos emberek. Óva inti a kis könyv az 
embereket az iszákosságtól, mint a tüdőbaj 
egyik legfőbb előmozdítójától. 

— Aranylakodalom. Vargha János, sár-
melléki nyugalmazott kántortanító ki 50 
évi tanítóskodás és Sármelléken 40 évet 
töltött működése után 1897-ben nyugalomba 
vonult, folyó év február 13-án tartotta arany-
menyegzőjét Németh Máriával, kinek a viharos 
szabadságharcz idejében esküdött örök hűséget. 
6rtüdőn Károly, sármelléki plébános gyönyörű 
beszédet intézett a viruló színben levő és jó 
egészségnek örvendő öreg párhoz; azután 
megáldotta 50 évvel ezelőtt kötött frigyüket. 
Az ünnepélyes szertartás az egész község 
jelenlétében folyt le; utána gazdag lakoma 
következett. 

— A Tanítók Háza javára Fiedler János 
szepesváralji tanító németajkú tanítványai a 
maguk körében hushagyó-kedden magyar-
nyelvű előadást rendeztek s ennek jövedel-
méből Fiedler tanító úr a jelzett czélra 3 frt 
20 krt küldött lapunk szerkesztőségéhez. Ezen-
nel, részünkről, nyilvánosan nyugtatványozzuk. 

— Tanítógyiilés. A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület Bánffy-Huny ad- Almásmenti köre 
folyó hó 11-én tartotta ez évben második 
gyűlését Bánffy-Hunyadon, az állami iskola 
helyiségében. A gyűlés előtt 9 —10 óráig 
1lingvald Gizella állami iskolai tanítónő mutatta 
be a Czulcrász Róza által „magyarra fordított 
új irva-olvasási módszert, mely a jelenvolt 

nagyszámú tagokra igen jó hatással volt. A 
birálat folyamán igen alapos vita keletkezett 
s noha minden tag elismerte, hogy a tanítónő 
kisaszony kitűnően tanít, de a módszert a 
kisebbség nem találta egészben helyesnek. A 
gyűlés 11 órakor kezdődött. A Szózat elének-
lése után Bács György elnök olvasta föl meg-
nyitóját, melyben a tanítóiegyesületek munkás-
ságáról s fontosságáról szólott. A j könyv fölolva-
sasa s a tagok számbavétele után elnök bemutatta 
a mult gyűlés óta érkezett átiratokat s meg-
köszönve úgy a maga, mint tiszttársa, a jegyző 
nevében a gyűlés bizalmát, állásáról lemondott 
A gyűlés közfölkiáltással elnöknek Vincze 
Ferencz kalotaszentkirályi tanítót, jegyzőnek 
újra Ringvald Gizellát választotta. A követ-
kező pont H. Szántó János m.-n.-zsombori 
tanító népdalainak fölolvasása volt, s ezt 
követte Czucza János k.-szentkirályi igazgató-
nak „Igazgató" czímű fölolvasása. A jövő 
gyűlést Egeresen tartják. 

— Nyilvános köszönet. Calderoni és Társa 
urak az újonnan szervezett gazdasági ismétlő-
iskolánkatkegyesekvoltak egy teljesen fölszerelt 
mikroskoppal megajándékozni, melyért ezennel 
hálás köszönetünket nyilvánítjuk. Csolnok, 
1899. évi febr. hó 10-én. A gazdasági ismétlő-
iskola fölügyelő-bizottsága nevében: Zahradka 
Ferencz, b. elnök, Zerna Mihály b. jegyző. 

— Az Eötvös-alap kimutatása. A „Taní-
tók Házá'-ra adakoztak 1898 október 20-tól 
1899 január 20-ig: Békésmegyei ált. tanító-
egyesület orosházi járásköre 7 frt 60 k r t ; 
Szűcs Imre gyűjtő-ívén 8 frt 80 krt; Mező-
bánd és vidéke takarékp. 40 kr t ; Pozsonym. 
tanító-egyesület 10 frtot; Vajdafy Gusztáv 
2 frt 10 'kr t ; Egyedi gyűjt. (Szeged) 2 fr t 
50 krt; Székely Károly Budapest 5 f r to t ; 
Steiger Ferencz Kassa 2 fr tot ; Madár Mátyás 
F'elpécz 1 fr tot ; Vajdafy Gusztáv Budapest 
3 frt 35 kr t ; Schlesingerné-Heszley Róza 
Budapest 5 f r to t ; Ersek-u. el. leányisk. 15 f r t 
60 krt; Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 
részvény-társ 2 frt 50 kr t ; Lemle Rezső 
Franczfeld gyűjtése 5 f r t ; Plauder Kálmán 
Vadas 50 kr t ; Németh Lajos B.-Csaba 1 f r to t ; 
Hicke József .Szerb-Szt.-Péter 2 f r tot ; Szutter 
Dániel Pápa 2 frt 64 kr t ; Pálmy Péter 
N.-Bencsek 1 fr tot ; Csepreghy Endre K.-Félegy-
háza 1 fr tot ; Vajdafy Gusztáv Budapest 2 frt 
10 krt; Udvar hely megyei tanító-egylet 1000 
forintot. 

Az „ Eötvös-alap*-nál örököstagsági díj és 
alapítvány czímén befolyt 1898 október 20-tól 
1899 január 20-ig: Rybár István Budapest 
10 fr t ; Ludván János Vas-Simony5 fr t ; Varga 
Dénes Duka 1 f r t ; Bauer K. Fei'encz Szent-
Leányfalva 5 f r t ; Délm. orsz. tanító-egyesület 
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marosmelléki fiókköre 5 f r t ; Banyár János 
Gajár 5 f r t ; Modori kép. ifjúság Eötvös-köre 
20 fr t ; Székely Károly Budapest 20 f r t ; özv. 
Müller Ferenczné 5 fr t ; Marthv György 
Marosvásárhely 15 frt; Pozonvmegy. tanító-
test. 10 fr t ; Honéczy Pál Bér"20 fr t ; Jaku-
bovits Sándor Nyitra 5 fr t ; Fejes Zsigmond 
N.-Csány 20 fr t ; K.-somogyi ev. tan.-egy. 
4 frt; Kupetz Jenő Galgócz 5 fr t ; Szalay 
József Bánfalva 15 fr t ; Honéczy Sándor 
Dengeleg 5 f r t ; Török Albert Miklósvár 20 f r t ; 
Lovass Gyula Csurgó 5 f r t ; Banyár János 
Gajár 5 f r t ; Valló Mariska O-Tura 5 f r t ; 
Osváth Albert Szék 5 fr t ; Szikszay Gábor 
P.-Balota 2 frt 50 kr; Mathiász József Nagv-
Mihály 30 fr t ; Kovács Endre V.-Vecse 20 f r t ; 
„Eötvös-alap, helyi biz. Székesfehérvár 10 frt; 
Csongrádm. fiók-egyesülete Szeged 50 fr t ; 
Jesztrebényi K. V.-Hosszúmező 5 f r t ; Joó 
Mária Kőszeg 10 fr t ; Luttenberger Eszter 
10 frt; özv. Sonntag Gyuláné Üllő 5 f r t ; 
Roller-alapra szombatosok 1 frt 5 kr. Schmidt 
Albin, egyesül, pénztáros. (VII., Wesselényi-
utcza 44. sz.) (Folytatjuk.) 

— A Szathmáry-alapra ujabban adakoz-
tak: CsipeJc János 20 kr ; Illényi István 
(Érsekújvár) gyűjtése 4 frt 85 kr; Kuzmits 
Endre 20 kr; Vass Sándor 40 kr; Vdofka 
Márton 50 kr ; Frühmrth Adolf 10 kr; Nagy 
Qyörgy 15 kr ; Pollák Károly 5 kr; Papp 
Ágoston 10 kr ; Iván János 10 kr; K. M. 
5 kr; Cs. Nagy Julianna 10 kr; Rokosiny 
Antal 15 kr ; Oroszy Sándor 25 kr; Jakab 
András 25 kr ; Brandl Ferencz 40 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 2377 frt 8ö kr. (A Ma. Ta. 
Kaszinója áltál kezelt összeggel együtt befolyt 
összesen 24=53 frt 93 kr.) 

— Gyűlés. Az „udvarhelymegyei általános 
tanító-egylet" udvarhely járási fiókköre Egében 
1899. évi márczius 9-én délelőtt 9 órakor 
tanítói gyűlést tart. 

— Halálozás. Pólya Imre aporkai nyug. 
ev. ref. tanító életének 65-ik évében elhunyt 
Fehérvái-Zámolyon. Áldás emlékére! 

A szerkesztő postája. 
P. A. Békés. 1. Tartozik, mer t törvény rendeli 

el. 2. Ha az iskolaszéki elnök és jegyző a lá í r j ák : 
elegendő. Bélyegmentes. — B. K. N.-Tószeg. Várnai 
J. Áttettük a kiadóhivatalhoz, mert (nem első izben 
üzenjük meg ezt!) a lap küldése a kiadóhivatalra 
tartozik. — B. G. Mellek. Lapunk m. számának első 
czikkében már megtalálhatta kérdéseire a választ. 
— „X. ¥ . " Hát még ilyesmire is volna „rendelet" ? 
Ha ot t k ivánják: tegye meg s ne ellenkezzék ! — B. 
G. N.-Robrócz. Nem a mi lapunkba való. — Nagy 
György állami tanító Szász-Ludvégen (posta: Teke) 
fölszólítja ama tanítótársait, a kik tiz évvel ezelőtt vele 
együtt képesítőt tettek, hogy találkozásuk érdekében 
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neki Írjanak. - A. Á. Makó. Legalábbb a népiskola 
6 osztályát. Kérdezze meg a postamestert. — N. 
M. Szikszó. A kézimunka-tanítónő is véglegesített-
nek tekintendő. — Tudakozódó. Arra nincs paragra-
fus. - M. J. Sziirtlie, K. A. Nagy-Majlátli, P. L. 
L. P.-Polgár, >1. S. Sz.-Fehérvár. M. E. Nezsette, 
E. M. Páké, R. L. Eperjes, M. D. Temesvár, 
D. E. Sepsi-Szent-György. A közlendők közé tet-
tük mindegyiket. — A gyermekek egészsége. P. 
B. Zalavár. Nem közölhetjük. — P . E. Vasad. Nem 
közölhetjük. Nyugdíjat nem kap. — K. L. Székely-
kid. A tanító senkit sem zárhat ki az iskolából. Ha 
annyira gonosz az a fiú, hogy tanulótársai erkölcsét 
veszélyezteti, jelentse az iskolaszéknek 3 várja be 
annak intézkedését. — F. Á. H. Szeretetház van: 
Balaton-Füred mellett Aráeson, Budapesten (2), Szepes-
Iglón és Zólyom-Radványon. Javító-intézet: Aszódon, 
Kolozsvárit és Székes-Fehérváron. írjon valamelyik 
igazgatóhoz és tőle kérjen tanácsot. — M. A. Mra-
morák. Ebben az ügyben inkább_ a megyei kir. tan-
felügyelő úr adhat tanácsot. — Állami tanító, Szé-
kely ke ve. Első az egyenlők között. — T. J. Tokaj. 
A községtől kapja, melynek óvodájában alkalmazva 
van. Ha ez nem volna rá képes, kérheti az állami 
segélyt. — V. E. Magyar-Bánkegyes. Remélhet. — 
B. L. P . 1. Nem; csak kihirdetett állásokra fogad-
nak el kérvényeket. 2. Minden, a mi kérelmét 
támogathat ja . 3. Hiteles másolat bármelyik lehet. 
4. A hatóság hitelesítheti. 5. Csak hivatkozzék rá — 
R. L. Námesztó. A lap küldése a kiadóhivatalra tar-
tozván, át tet tük oda. — Cs. J. Mikola. 1. Csak 
egyes utazásokra. A közig, biróság döntvénye értel-
mében bélyegmentes. 2. A Tor may-féle Vezérfonal 
a Pallas-nál jelent meg. V., Honvéd-utcza 4. — T. 
R. Csermely. Megsürgettük s a napokban megkapja. 
— H. A. Márk. Innét 83.310. sz. a. már lement. — 
M. J. Oros. Számvevőségi tárgyaláson van ; megsür-
gettük. — Gr. B. B. Miava. Itt, van 64.688. sz. a. 
Az 1899. évi költségvetés szentesítése után a régeb-
ben szolgáló, mintegy 12—15 óvónő fizetését hiva-
talból fogják emelni. — S. J. Szevesztrény. Meg-
sürgettük. — J. V. Sziiniszló. 66 235 sz. a. leküldték 
illetékes helyére. — N. A. Z.-Egerszeg. Vannak itt 
két éve elfogadott czikkek is! Egyébiránt ennek a 
kérdésnek a feszegetésébe nem szívesen megyünk 
bele. — B. J. Blidár. 60.066 sz. a. a számvevőség-
nél tárgyalják. — K. T. Babot. 79.306 sz. a. tár-
gyalják. — P . M. Felbái-. Nemsokára elintézik. 
U. Gy. Veleg. Már most is beadhatja. — Faiskola-
kezelő. Küldjék kérvényüket Molnár István kir. taná-
csos orsz. gyümölcsészeti biztos úrhoz, a földműv. 
ministerre czímezve. Ha nem akarják, hogy megle-
letezzék, tegyenek rá 50 kros bélyeget. — H. L. 
M.-Mindszent. Havi vagy 'A évi részletekben. — 
Felvidéki. Erről a kérdésről mi a 7. számban vezér-
czikket közöltünk. Tessék a lapot olvasni. — B. J. 
Egyliázas-Bük. Köteles. — 11. Gy. Nemes-Óesa. 
Benne volt lapunk 7. számának irodalmi rovatában. 

T a r t a l o m : Üj állami népiskolák. (II.) — A 
tanítói földek és a helyi viszonyok. I. Csizmadia 
Sándor. II. Kovács Mihály. — Tanítók Háza. Merényi 
Kálmán. — Az „Eötvös-alap" és gondozói. Jcck 
György. — S z ü n ó r a : A nagyasszony látogatása. 
Bévffy L. László. — Mikor ültessünk gyümölcsfákat. 
Eeiter Károly. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — A szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr., 
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hivatalba küldendők. 
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r 

I j állami népiskolák. 
(Befejező közlemény.) 

(H.) Alább közöljük az 1898. évben 
szervezett állami elemi népiskolák ki-
mutatását megyénként és községenként, 
föltüntetve minden egyes községnél a 
lakosság anyanyelvi megoszlását, bogy 
nyilvánvaló legyen, mennyire arányosan 
gondozza Wlassics minister — párhuza-
mos kultur-politikájához híven —- a 
magyar és nem magyar lakossággal bíró 
községeket; föl van tüntetve az iskolák 
neme azon helyes elv szem előtt tar-
tásával, hogy csak azon állami iskolák-
nál történik a növendékek nemszerinti 
szétosztása, a mely iskolánál legalább 
négy tanerő van alkalmazva; ki van 
mutatva a szervezett tanítói állások 
száma és azon körülmény, vájjon az 
érdekelt községek biztosították-e önere-
jükből az állami iskola elhelyezését; föl 
van tüntetve a községek által az isko-
lák föntartásához biztosított évi járulék 
összege, végül az állami iskola megnyi-
tási ideje és egyéb körülmények, ezek 
között különösen az, vájjon teljesen 
iskolátlan volt-e az illető község és 
vájjon az előbb államilag segélyezett 
községi iskola alakíttatott-e át állami 
iskolává ? 

Ezen utóbbi jelleg változtatást szük-
ségesnek tart juk bővebben megokolni. 

Számos olyai^ községi jellegű népiskola 
van az országban, a melyeknek segélye-
zését az állami még az 1898. évi XXVI. 
t.-czikk életbelépte előtt magára vállalta 
és ezen iskolák között ismét sok volt 
olyan, a melyeknek fentartását — a 
községek szegénysége miatt — nagyobb 
részben az állam viselte. Már most 
minő helyzet állott elő ? A községi isko-
lák költségvetése tanévre, szeptember 
1-től augusztus végéig terjedő időre 
állapíttatott meg, de az állam a maga 
segélyét csak a polgári év megnyílta-
kor, tehát január hóban utalványozhatta; 
a tanítók szeptember-deczember havi 
illetékéről a községeknek kellett gon-
doskodniok. Mily sok nélkülözéseknek, 
sőt nyomornak volt ez szülőoka, azt a 
szegény államsegélyes községi tanítók 
tudnák legjobban megmondani. 

Ámbár némely iskolánál — a mint 
említők — a fentartási költségek túl-
nyomó részét az állam viselte, ezzel 
szemben az állam befolyása az ilyen 
községi iskolákra alig számbavehető. Az 
autonom hatáskörrel bíró iskolaszékek 
állapították meg a községi iskolák tan-
nyelvét, irányították az iskola egész 
beléletét, választották tanítóikat, azok 
fölött kiterjedt hatáskörrel bírtak. Tisz-
telet a kivételeknek, bizony nem minden 
községi iskolaszék gyakorolta ezen ki-
terjedt jogkört az állam, az iskola és 

Lapunk 9-ik számához liárom melléklet van csatolva. 
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a tanító érdekeinek megfelelően. Viszont 
nem egy olyan községi iskolánk volt, 
a melynek helyi fölügyeletére lehetetlen 
volt arra alkalmas iskolaszéket alakí-
tani, az ilyen községi iskolák úgyszólva 
gazdanélküliek voltak. 

Életbelépett az 1893. évi XXVI. t.-cz., 
a mely megszabja, hogy államsegély 
a községi iskoláknál is csak a 400 frtig 
terjedhető tanítói fizetés kiegészítésére 
engedélyezhető. Már most kérdjük, hogy 
oly helyeken, mint például Szolnok, 
Csongrád, Sepsi-Szent-György, Kézdi-
Vásárhely, Zala-Egerszeg, Varannó stb., 
a mely községekben az államilag segé-
lyezett községi iskoláknál 400 forintos 
tanítói állások voltak, a melyeknek 
nagyobb javadalmazása, a községek sze-
génysége s a törvény határozott ren-

delkezése miatt, a községi jelleg mellett 
nem volt lehetséges, hogyan várhattunk 
virágzó népoktatást? Ezen kérdést nem 
szükséges tovább színeznünk. 

Wlassics minister mindjárt fölismerte 
a fönnebb vázolt bajt s elhatározta, 
hogy azon államilag segélyezett községi 
népiskolákat, a melyeknek föntartásához 
az állam az összes szükséglet 50 száza-
lékánál nagyobb összeggel járul, s a 
mely községek hajlandók az eddigi 
járulékokat ezutánra is biztosítani, állami 
jellegüekké nyilvánítja; ekként módot 
nyújt a fennebb vázolt mizériák gyö-
keres orvoslására. Ez az indító oka az 
államilag segélyezett községi iskolák egy 
részénél bekövetkezett államosításnak. 

És most közöljük az 1898. évben szer-
vezett állami népiskolák kimutatását: 
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Á község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

A megnyitás ideje 
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Á község neve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

A megnyitás ideje 

Abanj-Torna 
1 Péder igen vegyes 1 igen lakolátlan 1898 V/l. 
a Nagy-Ida flu 2 500 1899 I/]. 

n r> leány- 2 1899 1/1. 
3 Kassa-Hámor igen vegyes 2 350 1898 1/1. 
4 Iíomarócz 1 Iskolát 'an 1899 IX/1. 
5 Onga » n 2 n 1899 IX/1. 

Arad 
6 Apáti igen vegyes 1 nem 1898 m/15. 
V Mácsa 3 igen 568 1898'99. 
8 Boros-Jenő fiu 3 1.731 189-/99. 

leány 3 1898/99. 
9 Fakert vegyes 1 1898/99. 

10 Talpas 3 1899 1/1. 
11 . Simonyifalva 3 426 1899 t/1. 
12 Uj-Panát flu 2 698 1899 IX/1. 

leány 2 1899 IX/1. 
13 Szent-Márton n vegyes 3 » 1.400 1899 IX/1. 

Baranya 
14 Oszró igen vegyes 1 igen Iskolátlan 1899 IX/1. 
15 Kéménd • igen n 2 n 1899 IX/1. 

Bars 
16 Aranyos-Maroth . . . . igen fiu 2 igen 1898/99. 

, n v . . . . leány 2 1898/99. 
17 Újbánya igen fiu 4 1.000 1898 1/1. 

18 
íj . - leány 4 1898 1/1. 

18 Eny igen vegyes 1 n Iskolátlan 1899 IX/1. 
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a >03 
o CO 

Á község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar 1 vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

A megnyitás ideje 

Bács-Bodrog 
19 Petrovácz 
20 Bács-Keresztúr . . 

n v) • ' 

Bereg 
21 ! Mező-Vári . . . . 

» n . . . . 

Besztercze-Naszód 
22 j Priszlop 
231 G-aurény 
24 | Szász-Bongárd . . 
25 ! Teles 

Békés 
26 ! Békés-Csaba . . . . 

N ÍJ . . . . 

Biliar 
27 Tinód 
28 Tenke-Széplak . . . 

Borsód 
29 Dédes 

Csik. 

30 Csik-Szereda . . . 
v » . . . . 

Csongrád. 
i 

31 K.-Kún-Dorozsma . 
ÍJ N N 

32 Horgos 
» 

33 Szegvár 
» 

34 Sándorfalva . . . . 
n . . . . 

Fogaras. 
35 Grid  

Gömör. 
36 Susa 
37 Rimaszombat . . . 

n . . . 

Háromszék. 

38 j Alsó-Csernáton . . 
n n • • 

39 Barátos 
40 i Markosfalva . . . . 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 
n 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 
fiu 

leány 

fiu 
leány 

vegyes 

fiu 
leány 

vegyes 

vegyes 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

vegyes 

vegyes 
fiu 

leány 

fiu 
leány 

vegyes 

4 
4 
9 
2 
3 
2 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

1 . 7 0 0 
2 . 5 0 0 

1.116 

6 .000 

2.000 

2.200 

3 0 0 

155 

121 
4 .000 

445 

150 

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

1899 IX/1. 
1899 IX/1. 

Iskolátlan 1898 1/1. 
Iskolátlan 1898 1/1. 
Iskolátlan 189S 1/1. 

1899 IX/1. 

1899 IX/1. 
1899 IX/1. 

1898 1/1. 
Iskolátlan 1899 IX/1. 

1899/1900. 

Áll. seg. közs. isk. 
928 írt. — 1898 11/15. 

1898 11/15. 

Áll. seg. közs. isk. 
1090 f r t . - 1898 1/1. 

1898 1/1. 
Áll. seg. közs. isk. 

1665 fr t . — 1898 1/1. 
1898 1/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
1330 frt . — 1898 1/1. 

1898 l / l . 
Áll. seg. közs. isk. 

862 frt . — 1898 l/l-
1898 l / \ . 

1899 XI/1. 

1898/99. 
1899 IX/1. 
1899 IX/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
900 fr t . — 1899 1/1. 

1899 I I. 
Áll. seg. közs. isk. 

729 f r t . — 1899 IX/1. 
Áll. seg. közs. isk. 

8»5 f r t 1899 1/1. 

11* 
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n ere 
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 

A megnyitás ideje 

41 Czofalva . 
42 Laborfalva 
43 Kőrös . . 
44 Ilyefalva . 

45 
ÍJ 

Arapatak . 
46 Zágon . . 

49 

53 

Nagy-Borosnyó 
Málnás . . . . 

igen 

igen 
igen 

igen 

Heves. 

Eger 

Hnnyad. 
Magura-Toplicza . 
Szent-Péterfalva . 
Alsó-Telek . . . 

J.-N.-K.-Szolnok. 

Szolnok igen 

Kolozs. 

jgen 

Szava 
Aranykút 
Köbölkút, 
Gyeke . 

Krassó-Szörény. 

Vecseháza 
Daruvár 

igen 

Máramaros. 
Körösmező-Tiszatelep 
Borsabánya 
Borsa-Repehegyi telep 

Moson. 
Nemesvölgy 
Feketeerdő 

N.-Kiikiillö. 
Puszta-Czelina . . . 
Datk 
Alsó-Rákos 

Nyitra. 
Czabaj 
Bereucsváralja . . . . 
Tót-Soók 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

vegyes 1 

» 1 
2 n 

fiu 2 
leány 2 

vegyes 2 
fiu 4 

leány 4 
vegyes 3 

n 1 

fiu 
leány 

vegyes 

fiu 
leány 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

vegyes 

11 
2 

39 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

604 

2.454 

940 

5.000 

150 

14.268 

150 

502 

300 
230 

25 

Áll. seg. közs. isk. 
406 frt, 1899 1/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
380 frt 1899. 

ÁH. seg. közs. isk. 
720 f r t 1899 IX/1. 
Áll. seg. közs. isk. 
1130 f r t 1898 IX/1. 

1898 IX/1. 
Áll. seg. közs. isk. 

6U0 f r t 1899 1/1. 
Áll. seg. közs. isk. 

770 f r t 1898 1/16. 
1898 1/16 

Áll. aeg. közs. isk. 
, 358 f r t 1898/99. 

Áll. seg. közs. isk. 
217 f r t 1899. 

Áll. seg. közs. isk. 
1230 f r t 1898 1/1. 

1898 T/l. 

1898 IX/1. 
1898 IX/1. 
1899 I ' l . 

Ali. seg. közs. isk. 
2110 í r t 1899 X/l. 

1899 IX/1. 

Iskolátlan 1898/99. 

1898 X/14. 
1899 IX/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
492 f r t 1899/190". 

Áll. seg. közs. isk. 
1899 1/1. 

1899 1/1. 
189ö 1114. 
1899 IX/1. 

1899 1/1. 
1899 1/1. 

1898/99. 
189« 111/2. 
1898 1/1. 

1898 1/1. 
1898 1/1. 

Iskolátlan 1898 IX/1. 
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anyanyelve 
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A 
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Biztosítva 
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elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

A megnyitás ideje 
O 

02 magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

száma igen nem járulás 

71 
72 
73 
74 

Bajmócz 
Divékújt'alu • 
Raj csány 
Pásztó ' 

Pest. 

• igen 
V 
» 

31 

vegyes 
TI 
N 
» 

2 
1 
1 
1 igen 

nem 
» 
N 

• 1899 IX/1. 
Iskolatlau 1899 IX/1. 
lskolátlau 1899 IX/1. 
lskolátlau 1899 1/15. 

75 
76 

Soroksár 
Mátyásföld 

Sáros. 

igen 
igen fin 

vegyes 
8 
1 

igen 
N • 

1898 1/1. 
1898 Y1I/25. 

77 
78 

79 

Demétke 
Bártfa 

» • • 
Palocsa 

Somogy. 

igen » 

igen 

vegyes 
fiu 

leány 
vegyes 

1 
| u 

3 

igen 
N 

nem 
3.500 

lskolátlau 1898/99. 
1898 XI/15. 
1898 XI/15. 

Függőben 1899. 

80 

81 

Kaposvár . . . . . . . . 

Bárdszerászló 

Szabolcs. 

igen 

igen 
igen 

fiu 
leány 
vegyes 

14 
5 
1 

igen 
N 
» 

10.000 

' 184 

1898 I 1. 
1898 1/1. 

1898 XI/5. 

82 Kótaj 

Szilágy. 

igen vegyes 2 igen • • 
Áll. seg. közs. isk. 

659 frt . — 1899 1/1. 

83 
84 
85 

Hadad-Nádasd 
Sarin aság 
Nyirsid 

Temes. 

igen 
N 

igen 

vegyes 1» 
3 
1 

igen 
)) 

lskolátlau 1898 XI/16. 
1&99 P l . 
1899 P l . 

86 
87 
88 
89 
90 
91 

Majlátfalva 
Temes-Moravicza . . . 
Teines-Kutas 
Versecz 
Gizellat'alva . . . . . . 
Csákóvá 

» 

Tolna 

igen 
igen 

75 
J> » 

>7 

vegyes 

» 

» 
fiu 

leány 

3 
3 

*2 
2 
2 
2 

igen 

71 

N 

igen 
N 
N 

nem 

929 
487 
666 

3.000 

Áll. seg. közs. isk. 
,580 irt. — 1899. 

Áll. seg. közs. isk. 
411 frt . — 1898 IX/1. 

1898 X/14. 
1898 IX/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
1899 1/1. 

1899 IX/1. 
1899 IX/1. 

92 Tolna 

Torda-Aranyos. 

igen vegyes 2 igen 660 1899/1900. 

93 
94 

Toroczkó 
Harasztos 

Torontál. 

igen 

N • 

vegyes 

N 

\ 

3 
3 

igen 

» • 283 

Áll. seg. közs. isk. 
450 frt. — 1898 111/13. 

ÁH. seg. közs. isk. 
1101 f r t . — 1899 IX/1. 

95 
96 
97 

98 
99 

100 
101 

N.-Teremia 
Bánlak 
Rudoli'sgnád 

n 
Majdan 
Sárafalva 
Szt.-János 
Szerb-Pádé 

igen 
. 

igen 

igen 

» 

igen 
» 

vegyes 
N 

fiu 
leány 

vegyes 
» 

vegyes 

2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 

igen » 
» 
» 
» 
» 

N 
igen 

1.290 

365 

1898/99. 
1898 Xl/15. 

1898 1/1. 
1898 1/1. 

Áll. seg. közs. isk. 
1899 1/1. 

1899 1/1. 
1899 1/1. 

1899 11/15. 
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s 

N 
M U 

A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

A megnyitás ideje 
O 

co magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

száma igen nem járulás 

Trencsén. 

102 
103 

Szkalite • 
Csernó-Lchota 

Túrócz. 

igen 
n 

vegyes 
77 

3 
1 

igen 
n 

• 
Áll. seg. közs. iskola 

1.089 fr t 1899/190./. 
189b 1V/6. 

1 0 4 
105 

Folkúsfalva 
Ivánkaföld 

Udvarhely. 

igen 
77 

vegyes 
77 

1 
1 

igen 
JJ 

1898 111/12. 
1898 11/22. 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

Derzs • . . 
Szt.-Erzsébet 
Új-Székely 
Petek 
Hom. jKarácsonfalva . . 
Száldobos 
Bágy 

Ung. 

igen 

» 

» n 

V 
n 
n 

vegyes 

77 

77 

33 

77 

»" 
37 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

igen 

57 

JJ 

55 

35 
» 

Áll. seg. közs. iskola 
1.20B fr t 1899 1/1. 

Áll. seg. közs. iskola 
753 fr t 189K III/3. 

Áll. seg. közs. iskola 
, 666 frt 1898 XII/1. 

Áll. seg. felsőbb iskola 
559 fr t 1899 VI. 

Áll. >eg. közs. iskola 
641 fr t 1899 IX/1. 

ÁH. seg felsőbb iskola 
501 fr t 1899 IX 1. 

1899 I X / 1 . 

113 
114 
115 

Horlyó 
Fekttemező 
Nagy- és Kis-Szelmencz 

Vas. 

igen 

igen » vegyes 
JJ 
73 

1 
1 
2 igen 

nem 
n 

1899 II/ l . 
Iskolátian 1899 1/1. 

1899 IX/1. 

116 
117 
118 
119 
120 

Prosznyákfa 
Felső-Szölnök 
Horváthásos 
Kis-Narda 
Dombhát 

Zala. 

igen 
igen » 

77 

77 

vegyes 
33 

73 

5? 
37 

1 
2 
1 
1 
1 

igen 
•>•> 

nem 

nem 

1898 II/4. 
1898 VI/6. 
1899 1/1. 

Iskolátian 1899 1/1. 
Iskolátian lb99II / l . 

121 
122 
123 
124 
125 

126 

127 
128 

Baksa 
Drávavásárhely . . . . 
Melincz . . . . • . . . 
Zánka 
Alsó-Domború 
n n 

Zala-Szt.-Grót . • • . . 
n » 

Nyirvölgy 
Zala-Mihályfa 

Zemplén. 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 
n 

igen 

igen 

vegyes 
11 
33 
33 

fiu 
leány 

fiu 
leány 

vegyes 
n 

2 
3 
2 
1 

4 
4 
2 
2 
1 
O O 

igen 

igen 
37 
n 
37 
33 
77 
37 

nem 

4 6 

9 0 0 
1 . 0 0 0 

Áll. seg. közs. iskola 
42(1 frt 1899 1/1. 

1899/1900. 
Ib99 IX/1. 
1898 1II/3. 

1899. egyelőre függőben 
1899. 

1899 1/1. 
5) 

Iskolátian 1899 IX/I. 
Áll. seg. közs. iskola 

592 fr t 1900. 

129 

130 
131 

132 

Sátoralja-Űjhely . . . . 
n ji . . . . 

Kudlócz 
Varannó 
n ÍJ * • 

Juszkó-Volya 

Zólyom. 

igen 

igen 
» 

igen 

fiu 
leány 

vegyes 
fiu 

leány 
vegyes 

5 
5 
1 

3 
1 
1 

igen 
37 
33 
37 
77 
77 

1 . 1 5 3 

1898/99. 

Iskolátian 1898/99. 
Áll. seg. közs. iskola 

1610 frt 1899 X/l. 
» 

Iskolátian 1898 IX/I. 

133 
134 

Luczatő 
Garam-Berzencze . . . 

igen 
n 

vegyes 
n 

1 
1 

igen 
nem 

2 5 0 1898 11/3. 
Iskolátian 1899 1/1. 
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Ö s s z e g e z é s : 
1898-ban összesen 134 községben 

szervez te te t t á l lami elemi népiskola, 
ezek közü l : 

a) t i sz ta m a g y a r lakosságú 57 község; 
b) vegyes és t i sz ta nemzetiségi 77 

község; 
c) eddig iskolával ( tanítással) nem 

b i r t 22 község; 
cl) szervez te te t t ezen községekben 

összesen 161 iskola, m é g pedig 28 flu-, 
27 leány- és 106 vegyes népiskola. A 
161 iskola közül 58 egytaní tós osz ta t lan 
népiskola ; 

e) r e n d s z e r e s í t e t e t t ezen iskoláknál 
összesen 411 tan í tó i (tanítónői) á l lomás ; 

f ) 134: i skolának törvényszerű elhe-
lyezését az illető községek b iz tos í to t ták és 
csak 26 iskolát ke l le t t bé rházakban elhe-
lyezni ; 

g) 48 iskola előbb ál lamsegélyes köz-
ségi iskola volt, a melynek fön ta r t á sá -
lioz az állam a köl tségeknek több, min t 
50 százalékával j á r u l t ; 

h) a 161 iskola közül tényleg meg-
nyí l t 1898. évben 72 iskola; 1899. év-
ben nyilik meg 89 iskola; 

i) a 134' község összesen 78 .813 f r t 
évi á ta lányösszeget fizet a közokta tás i 
t á r eza j a v á r a ; ezenkívül a legtöbb 
község fizeti m é g az 5 i s k o l a i adót, 
s gondoskodik az iskolák dologi szük-
ségletei (fűtés, t isztogatás) felől ; vala-
menny i község gondoskodik az iskola-
épüle tek á l landó j ó k a r b a n t a r t á sa felől, 
fizeti a taní tói ál lomások u t án a 12-fr tos 
t an í tó i nyugdí j já ru lékot . 

\z államsegély második cziklusa. 
Várhelyi György úrnak ily czímű czikkéhez 

szükségesnek tartom néhány megjegyzést fiizni. 
Az igen tisztelt czikkiró úrnak abban, hogy 
az államsegélyt újra kell kérni, teljesen igaza 
van, valamint abban is, hogy az államkincstár 
által engedélyezett eddigi államsegély továbbra 
is meg fog adatni és az arra reá szoruló köz-
ségek, illetve tanítók semmi megrövidítést 
szenvedni nem fognak. De téves volna sze-

rintem azon intézkedés, hogy az államsegély 
a polgári évek szerint utalványoztatnék, mert 
ez az iskolai számadások elkészítése alkal-
mával igen nagy bonyodalmakat idézne elő 
azon oknál fogva, mert az iskolai számadások 
nem a polgári, hanem a tanév szerint készít-
tetnek el. Az igen tisztelt czikkiró úr azon 
véleményében pedig, hogy az államsegélynek 
kiutalványozása 4—5 hónappal történik a 
tanév kezdete után s így a reá szorult iskolák 
tanítói szükséget szenvednek, nem osztozom 
azon oknál fogva, mert az államsegélyt élvező 
községeknek 9/io része rendelkezik akkora 
iskolajövedelemmel, hogy addig is, míg az 
államsegély kiutalványoztatik, a tanítókat 
rendesen fizetheti. (Csakhogy rendesen bevárják 
az államsegély kiutalványozását. Szerk.) Az 
államsegélyt pedig az igazán reá szoruló 
iskolaföntartók bizonyosan meg fogják kapni 
s így abból a tanerőket ismét pontosan fizet-
hetik továbbra is. 

Az államsegély kérelmezésénél szükségesnek 
tartom még megjegyezni, hogy azt nem az 
egyes tanítóknak áll jogában kérni, mint ez 
számtalanszor megtörténik és az ügyek rendes 
menetét és gyors elintézését nagyon hátrál-
tatja, hanem az vagy a községnek vagy pedig 
az iskolaszéknek a hatáskörébe tartozik, A 
kellően fölszerelt és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi minister úrhoz intézett 
kérvényeket nem a kir. tan felügyelőségekhez 
kell küldeni, hanem mindig az illető vármegyei 
közigazgatási bizottsághozt A községi iskolák 
tanítói számára a következő cziklusra kérendő 
államsegély-kérvényekhez elegendők a követ-
kező mellékletek: a község háztartási költség-

. előirányzata, az iskola 1899 900. tanévi költség-
vetésének 3 egyenlő példánya, a tanítói ok-
és díj levél-másolat — az utolsó helyett a volt 
határőrvidéki községi iskoláknál a tanító 
kinvezési okmánymásolata — a község folyó 
évi egyenes állami adójáról kiállított adóhiva-
tali kimutatás és ha az ötödéves korpótlék 
fedezete is ezzel kéretik, a szolgálati folyto-
nosságot igazoló működési bizonyítvány vagy 
bizonyítványok. A hitfelekezeti iskolák állam-
segély-kérvénye pedig az igen tisztelt czikk-
iró úr által fölsorolt mellékletekkel szerelendő 
föl, kivéve az adóhivatali kimutatást. A tanítók 
díjlevelénél mindig ügyelni kell arra, hogy az 
az 1893/94. tanévben fölvett járandósági jegyző-
könyvekkel teljesen megegyező és a hit felekezeti 
tanítóknál az illetékes egyházmegyei főhatóság 
jóváhagyási záradékával ellátott legyen. Ez 
utóbbi követelmény nagyon sokszor nincsen 
meg és ez az államsegély engedélyezését igen 
késlelteti. A hitfelekezeti iskoláknál az állam-
segélyt mindig az illetékes egyházmegyei 
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főhatóság jóváhagyásával és beleegyezésével 
kell kérni, mert a nélkül annak javaslatba 
hozása a vármegyei közigazgatási bizottság 
részéről nem történhetik meg. 

Szükségesnek tartom még megjegyezni, hogy 
a jövő cziklusra kérendő államsegélyek iránti 
kérvényeket nem most, hanem a következő 
tanév első hónapjában kell beadni, mert az 
iskola költségvetése előbb nem készíthető el. 
Nem árt, ha a föntebbi mellékletekhez még 
az eddig élvezett államsegély kiutalványozásá-
ról szóló kir. tanfelügyelőségi értesítés másolata 
is mellékeltetik. 

Az államsegély kiutalványozását sokszor 
még azon körülmény is késlelteti, hogy a nem 
magyar nyelvű mellékleteknek nincsenek a 
hiteles magyar fordításai csatolva. Ezt az állam-
segélyt kérelmező közegek egy esetben sem 
mulaszszák el csatolni. 

Végül megjegyzem még, hogy az iskola 
költségvetése és számadása ottan, hol az a 
községi költségelőirányzattal és számadással 
együtt vezettetett eddig, a jövőben különíttes-
sék el az utóbbitól és az iskolaszéki gondnok 
által kezeltessék önállóan. így aztán nem 
fordul elő azon gyakori eset, hogy az iskola 
költségvetése és számadása idejekorán nem 
terjeszthető be. Különösen sok nehézséget 
okoz ezen hátrányos körülmény az iskolák szám-
adásának idejekorán való beterjesztése körül, 
mert a községi számadások a vármegyei szám-
vevőségnél lévén, azok nem állíthatók össze 
vagy pedig sok esötben 2—3 évvel későbben 
terjesztetnek be a közigazgatási bizottságok-
hoz, illetve a vallás- és közoktatásügyi minis-
terium kebli számvivőségéhez fölülvizsgálat 
és a nyilvántartásból való törlés czéljából. Azt 
hiszem, ha az államsegélyt kérelmező iskolai 
vagy községi hatóságok az általam itten el-
mondottakat szem előtt tartják és azokhoz 
pontosan alkalmazkodnak, űgy nagyon sok 
haszontalan munkának veszik elejét mind ők, 
mind a közigazgatási bizottságok, illetve kir. 
tanfelügyelőség és a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium. 

Egyúttal biztosra veszem, hogy a kérendő 
államsegélyt nagyon hamarosan fogják meg-
kapni, mert nem lesz semmi baj a formai 
dolgokkal. 

(Lwjos.) Faragó János. 

—®Dlfjp<3e 

Tanítók Háza. 
i. 

Az ezen czím alatt elmondott vélemények 
mind megegyeznek abban, hogy a „Tanítók 
Házára" szükség van, és pedig első sorban 

Budapesten. Elmondották azt is, hogy a föl-
állítás költségeit a tanítóktól és széles körben 
kifejtendő erős agitáczió útján a társadalom 
minden tagjától kell előteremteni stb. 

Hát b'zony hatásában mélyen a tanítók 
érdekeibe nyúló mű megalkotásáról van szó, 
legyen szabad azért szerény véleményemet 
róla nekem is elmondani. 

Hogy az én egyéni véleményem elmondása 
folytán fölmerülhető félreértéseket előre ki-
zárjam, kijelentem, hogy: 1. taníttatandó gyer-
mekeim vannak; 2. Székesfehérvárott, tehát 
oly helyen lakom, a hol többféle középiskola 
van; 3. a „Tanítók Háza" költségeihez az 
egyetemlegesen megállapítandó bármily mó-
dozat szerint hozzájárulok. 

Nos, hát lássuk, kiknek, miért kell a 
„Tanítók Háza" ? 

Igen könnyű a felelet A tanítók gyerme-
keinek kell, azért, hogy a tanítók gyermekei 
is látogathassák az egyetemeket a jövőben, 
mert ez most reájok nézve majdnem lehetet-
len. Azért mondom, csak az egyetemeket, 
mert hiszen a középiskolák bármely fajtája 
miatt talán nem volna czélszerü a „Tanítók 
Házát" a vidékhez képest hasonlíthatlanul 
drága Budapesten építeni. Azonkívül mérle-
gelni kell az egészségi és nevelési szempontot 
is, sőt nem szabad feledni azt sem, hogy az 
ország végső megyéiből az oda- és vissza-
utazgatás a gyermekre talán oly veszélylyel, a 
szülőre meg talán oly fáradsággal s költség-
gel járna, hogy sok tanító-szüle nagyon meg-
gondolná, odaadja-e gyermekét abba a fővárosi 
internátusba, hacsak az a gyermek túl nincs 
már azon a koron, hogy félteni kelljen, 
hacsak már nem egyetemi hallgató! 

Kiknek kellene első sorban a „Tanítók 
Háza", ha nem a falusi, a központoktól távol 
lakó tanítóknak ? Igen, a szegény vidéki 
tanítóknak kellene első sorban, csakhogy ezek 
között talán sok a nőtlen, a gyermektelen, 
soknak meg talán az igénye nem terjed még 
a középiskoláig se, vagy soknak hiába ter-
jedne tovább, a gyermeknek nincs tehetsége, 
nincs kedve a tanulópályára, megelégszik 
azzal, ha iparos, kereskedő lesz s talán nem 
is nagy szerencsétlenség, ha a tanítók gyer-
mekeiből iparosok és kereskedők válnak! 

Az is föl volt már említve, hogy vétessenek 
számba az egyetemeket látogató tanító-gyer-
mekek. Ezt kívánom én is, de tegyük föl, 
hogy most kevesen vannak az egyetemeken 
a nehéz anyagi viszonyok miatt; hát vétes-
senek számba a középiskolákban tanulók és 
pedig azok, a kik nem szüleik lakóhelyén 
folytatják tanulmányaikat; ebből a létszámból 
hozzávetőlegesen megállapítható, hány egye-
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temi hallgató kerülne ki a tanítófiukból, megítél-
hető, hogy hol kell, ha kell a „Tanítók Házait" 
fölépíteni s milyen arányúak legyenek azok ? 

Igaz, Budapest mellett szól az a körülmény, 
hogy ott a tudományoknak egyeteme van s 
azonkívül még sok mindenféle fajta iskolája 
van, de ellene szól a drágaság, a szélső 
megyéktől való távolsága, az egészségi viszo-
nyok, a nevelési szempont. 

Ha csak az egyetemet néznők, a „Tanítók 
Háza" fölállításánál én Kolozsvárnak adok 
elsőséget, habár ez az ország sok részéhez 
még távolabb van mint Budapest, mert olcsóbb 
ennél s az ifjúság jellemének fejlődésére s 
így közvetve magára a tanulásra, továbbá az 
egészségi állapotokra nézve kedvezőbb annál. 

Azonban azt hiszem, hogy az egyetemi 
szempontot el is ejthetjük, egyszerűen azért, 
mert a tanítók fiai közül nem kerül ki egy 
internátusra való egyetemi hallgató, (? Szerk.) 
a középiskolákat tekintve pedig, a vidéknek 
minden tekintetben több az előnye a főváros-
nál, mert nem valószínű, hogy Budapesten 
oly kedvező helyre lehetne építkezni, hogy 
minden iskola a közelben volna, ha pedig 
távolra kellene a gyermekeknek az iskolába 
járniok, annak a hátrányait előre is látni 
lehet. Aggodalmam továbbá az, hogy nem 
lehetne Budapesten mindjárt kezdőnek oly 
internátust építeni, mely a költségeihez hozzá-
járuló minden tanító gyermekét befogadja, 
ha pedig egyik-másiknak a gyermeke kimarad, 
kész a veszedelem, a gyanúsítás! 

Szerény véleményem tehát az, hogy nem 
czentralizálni, hanem inkább deczentralizálni 
kell ezt az intézményt s minden tanítónak 
könnyen hozzáférhetővé tenni. E végből nem 
a főváros, hanem a vidékek látandók el a 
„Tanítók Házaival* először s azután a fő-
város, ha az egyetem szempontjából az szük-
ségesnek mutatkozik. 

Oly alapot kell gyűjteni éppen a gyűlölség 
elkerülése czéljából, hogy egyszerre több fő-
iskolával bíró városban föl lehessen állítani 
az internátust; bármily nemes, hálás intenczió 
sugallta a fővárosban minél hamarabb létesí-
tendő ,Tanítók Háza" eszméjét, nem szabad 
azt elsietni, mert nem egy hála-nyilatkozat 
tényéről, hanem egy közérdekű intézmény 
megteremtéséről van szó, a mely intézmény 
nem annyira a jelennek, mint a messze jöven-
dőnek épül. 

A részvényekkel való gyűjtés módját én sem 
tartom ezélracezetőnek; a részvények nem kel-
nének el, azokból a „Tanítók Házát" soha 
föl nem építhetnők. De mondjuk ki gyűlésein-
ken, mondjuk ki országosan, hogy ebben, a 
tanítókra nézve korszakos műben, minden ta-

/ í i i « I \ 

nítónak kötélezőleg részt kell vennie, ennek a 
magasztos czélnak oltárára tegye le minden 
tanító fizetésének 1—2%-át egy, két, ha kell, 
több éven át. hogy ne csak sebeinkkel, de 
önmegtagadásunk szép eredményével is dicse-
kedhessünk el a világnak! 

Az „Országos Bizottság" vegye kezébe az 
ügyet, dolgozzon ki javaslatot mielőbb, azt 
küldje le a tanítótestületek elnökeinek, hogy 
a tavaszi gyűléseken már ne csak tárgyalják. 
de a tanítók kötelezőikkel biztosítsák a mű sikerét '. 

(Székesfehérvár .) Mészáros Sátulor. 

II. 

Íme az eszme testté lesz. A szív melege a 
jégpánczélt is fölolvasztja. Tudjuk, hogy a 
„Tanítók Házára" szükségünk van. Valamelyes 
tőkécskénk volna is az egybegyűlt adományok-
ból. No de ez még nem alaptőke. Mi pedig érez-
zük, hogy szegények vagyunk. Tenni akarunk. 
Tenni magunkért, a mi üdvösségünkért. 

A tanító-osztály számos tagú. Tegye mind-
egyikünk kezét a szivére, arra a meleg, jó-
ságos szívre, hallgassa szive vérének dobo-
gását. Hajh! Mily szép regét mond a szív 
gazdájának. Szinte belekáprázik képzelete. 
Tegye most rögtön kezét a zsebére. 

Mindegyikünk talál egy-egy árva, szomor-
kodó koronát. Íme 28.000-en, vagy ínég 
többen is vagyunk. 

Ne beszéljünk, hanem tegyünk. Egyszerű 
a dolog'. 

Egy - koronás betét! Alap, koronás alap a 
„Tanítók Házára" ! 

Addigra is, míg a „modus vivendit" meg-
vitatják a jóakarók, ugyan csináljunk jó 
kedvet a mi Péterfy bátyánknak. Szépen, 
lassacskán, csöndesen lopódzunka „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségének gyűjtő-perselyéhez 
és rakjuk, rakjuk a koronás alapbetéteket. 

S míg kizöldül a fű, a dalos pacsirta 
magasba röppenve zengi dicshymnusát, össze-
gyűlik az alaptőke — a koronásokból! 

28.000 korona! Szép összegecske! Ugyan 
testvérek, egy korona nem oly nagy pénz-
összeg. 

Ha szerény indítványomat elfogadja a szer-
kesztőség — kíséreljük meg — útnak indul 
a korona. Életbevágó dolog ez. S ilyen dolog-
nál nagyon czélszerü, ha a tett beszél, a nyelv 
pedig hallgat, hallgatja a szív dobogását. 

Szeretett kartársak! Egy korona nem. a 
világ, a „Tanítók Háza" pedig egy nagy világ, 
üdvösséges paradicsom! A tanítók egyetemé-
nek boldogságos, derüfényes, meleg otthona, 
fészke. A ki sebten ad. kétszer ad! 

Mondom és teszem. Utánam hát! 
(Nezsette.) Mrva Kde. 
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SZTJNÓRA 
K I R Á L Y HYMNUS. 

Szövegét i r t a Jókai Mór. Zenéjét szerző 
Religioso. Göll János. 

Sopran 
1.-2. 

Alt: 

1. Is-ten tartsd meg or - szádunk ki - rá - lyát, fény ho-r í t - sa 
2- A k i -rá ly -nak adj ál-dást ha - tal - mat, to l - dog bé-két, 
3. A ki-rály a jogssza-bad-ság vért - je, min-den hon-fi 

i 1 ' 
1. szen-telt ko-ro - ná - ját; tron-ját bol-dog nem-zet tá - mo - gas-sa, 
2. harczban di-a - dal -mat; ál - dott szi-vét szik-la, ró -na, ten-ger, 
3. él - jen,haljon ér - te; kar - ja , lel-ke győz-zön a vi - szá-lyon, 

i y i _ ' I 
1. hon - szerel-münk e - m e l - j e ma - gas - ra. 
2. mer - re nap jár, büszkén visz-sza zeng- je. 
3. di - cső ne-ve ké-ső kor-ra száll -jon. 

Nem-ze-tek aty- ja! 

• i | i 1 • i i i i | i i 
Í.-3. Im hozzád ki - ált a nép-nek aj-ka: tartsd meg a ki-rályt! Nem-zetek 

1.-3. aty-ja! Im hozzád ki - ált a nép-nek aj-ka: tartsd meg a ki-rályt! 
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Levél a tanyáról. 
Hát édes leányom, mégis eszedbe jutott, 

bogy köszöntést küldj abból a nagv^ úri város-
ból, a te öreg apád s anyádnak. Áldjon meg 
érte a jó Isten ! 

S míg így szólok, míg e szavakat küldöm 
hozzád, nézem azt a sima, illatos papirra 
vetett, gyöngéden árnyalt vonásaidat, s mintha 
azok az apró, piczi betűk mind ugrálnának 
szemem előtt, kezem reszket, összefutnak 
előttem a sorok, szemem könnyezik, mert 
rád gondolok, s azon órára, mikor elbú-
csúztál, hogy elmenj oda, a hol hivatásodat 
érvényesítheted. 

Látod, azóta oly szomorú a ház, mert nincs 
a ki fölvidítsa. S csak akkor élénkül föl ismét, 
ha leveled olvassuk. S ilyenkor, csöndes estén, 
a tűz mellett, megered a beszéd, s minden 
szónak csak az a vége — ha a húgomasszony 
itt volna, ha ő is köztünk ülne. 

S aztán előkerül a te illatos leveled, tér-
demre teszem, kisimítom, ha összegyűrődött 
s letörlöm a könnycseppet, a mi akaratlanul 
odahullott öreg anyád szeméből. 

Azután kézről-kézre jár. 
Anyád pedig közbe-közbe egyet sóhajt, mert 

sehogysem tudja visszafojtani. Az orsót lassan 
pörgeti, a rokka pedig zörög tovább, hogy 
átzakatolja s elnémítsa szive fájdalmát . . . 

Pedig hát elhiszem, hogy jó dolgod van ' s 
hogy kényelemben élsz. Emeleten lakol, külön 
szobalányod van, villámoson jársz, villámfény 
mellett dolgozol. Látod-e, én, a mikor nincs 
ilyen hideg, mikor feljön a hold, s a gönczöl 
az ég delelőjén áll, fölveszem magamra a nagy 
bundámat s ledőlök az eresz alá és a friss, 
ózondús levegő arczomat simítja. 

Nézem az eget, milliárd csillagaival s a 
meddig a látóhatár ér, az ég ráborul és ott, 
a hol a távolban föl-föl lobban az éji pásztor-
tűz, s a meddig a szem belát, végigtekint-
hetek : oly megelégedés fog el s oly nyugodt 
vagyok! . . . 

Elnézem azt a gyönyörű ezüst holdat, s 
elgyönyörködöm azon, a mint előbuvik a 
felhők mögül, mert ez nekem gyönyörűség! 

De azon nem gondolkozom,, hogy mi van 
a csillagokban, a holdban s túl még a kép-
zeleten ? 

Hát a másvilágon, hogy ott lesz-e élet s 
ott mi vár reánk ? 

Az ilyen nem való magamforma embernek, 
mert bizonytalanságban tartja az embert, 
megrontja nyugalmát, álmodozóvá teszi s a 
képzelődéshez szokik. Az álmodozás izgatott-
ságban tartja a kedélyt, érzelgővé teszi, az 

érzelgés fölzaklatja a szivet s rontja az élet 
boldogságát. 

Mert látod, tudom, hogy itt az életben 
becsülettel dolgoztam s éltem, nincs miért 
aggódnom: nyugodt vagyok. Bármi vár is 
rám, a józan életmód ellensúlyozza a képze-
lődést. Azért, a kiket tanítasz, szoktasd őket 
a valósághoz, nevelj az életnek, mert itt esik 
össze az ember a küzdés terhe alatt, mert itt 
nincs már, a ki a terhet könnyítse, egészen 
ráömlik az a vállainkra. 

Ha nézem a csillagokat, nem kutatom, hogy 
miből van az anyaguk, mi adja fényüket? 
hanem elnézem ragyogó szinpompájukat, s 
élvezek, míg a tudós búvárkodik és kutat, 
vizsgálja a csillag pályáját, anyagát, vizs-
gálgatja fényét, s mindezek mellett mellőzi a 
saját gyönyörűségét csak a tudomány érdeke 
űzi s kizárja a maga élvezetét. Azután, ha 
összevetem, vájjon ki az elégedettebb: én-e, 
a ki szűrben fekszem az eresz alatt s míg 
munkában edzett kezeim fejem alá teszem 
párna helyett, s a merre csak végigtekintek, 
a mit előttem a csillagos ég beföd s a hol 
föllobban a pásztortűz és újra elhamvad: ez 
mind az enyém; vagy az a tudós, a ki párnák 
közt hánykolódik s ha álom helyett kitekint, 
vizsgálgatja: milyen irányú a pályája, vájjon 
milyen távolságnyira esik s merre halad ama 
csillag ? 

Olyankor, ha sok a gond, a küzdés, ha bú 
száll a szivemre, ott az anyjukom nagy csattos 
imádságos könyve, annak fakó lapjai meg-
tanítanak arra, hogy van Isten s az 0 őrködő 
szeme folyton vigyáz utainkra, s csak ő benne 
bízzunk, akkor, óh akkor úgy megnyugszom! 

Te azonban taníts az életnek! Tanítsd a 
gyermekeket szeretetre, mert ez az egyedüli, 
a mi az élet terhét elviselhetővé teszi. Mert 
látod, mikor még csak suhanc/, voltam, el-
küldött apám két garas ára olajért a kis boltba. 
Kemény hideg volt, a szél sivított, szemembe 
hordta a havat s én foltos kabátomat össze-
húztam magamon, s a lapos olajos üveget 
hónom alá szorítottam. Siettem, mert addig 
apámék sötétben maradtak. 

S a mint elhaladtam az özvegy kántorné 
ablaka alatt, fölnéztem s a mint a firhang 
félre volt tolódva, láttam, hogy az özvegy 
asszony munkájára hajolva sietve dolgozik, 
mert holnap kenyér kell, míg kis lánya anyja 
lábainál ül s átfogja térdeit. 

Megesett a szivem, föltettem magamban, 
hogy gazdag embernek kell lennem, s el-
veszem a lányt, mert megszerettem. 

Ezen időtől fogva hozzáfogtam a mun-
kához, megkettőztetett szorgalommal dolgoz-
tam. Az Isten is megáldotta munkámat s az 
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erős akarat s elhatározás hajtott mindig s 
erőt adott, ha már-már elcsüggedtem. 

S a mikor már béreseim voltak, a szántás-
nál mégis mindig magam fogtam az eke szar-
vát, mert nem jó gazda az, a ki cselédjeire 
bizza a jószágát. Nemsokára aztán elvettem 
anyádat s békeség, szeretet volt s lesz köz-
tünk. Pedig bizony nem sokat hozott a ház-
hoz, — de minek is! — a pénzt azóta meg-
ette volna a rozsda, a földet a jég tönkre 
tette volna, a házat? —- lehet, hogy a tűz 
emésztette volna meg. Hanem az ő jóságát, 
szeretetét sem rozsda, sem jég, sem tűz el 
nem pusztította, sem el nem pusztítja. S az 
egész életen át az a kölcsönös tisztelet s 
szeretet, a mi egymáshoz füz, legyőzi az élet 
minden küzdelmét. Erre a szeretetre tanítsd 
a gyermekeket s az egymás iránti elnézésre, 
tiszteletre s akkor az életre nevelsz. 

S most, a mikor tudom, hogy már napjaim 
alkonyodnak, elnézem azokat a sötét felhőket, 
a mint tova hajtja őket a szél, úgy elnézem 
s gondolkozom, vájjon látod-e őket s hallod-e 
szavaimat, visszasiija-e a szél? 

Oh, jöjj haza — jöjj haza! 
De majd akkor, ha szivedet ott fönn el-

keserítik. Ha az életben már nem birod a sok 
szenvedést. Ha már undorral fordulsz el attól, 
a mi csak tettetés, látszat és külső máz. 
Óh jöjj haza! — itt föltalálod azt, a mit 
másutt hiába kerestél: az egyszerű kereset-
lenséget, a valódi, igaz ős-szeretetet, a mit 
eddig talán nélkülöztél. S ha már nem vol-
nánk, jöjj ki siromhoz, áztasd könyeiddel 
sirját annak, a ki eljön hozzád, hogy meg-
láthasson és megtudja: mi voltál, mi vagy s 
mivé lettél. — Jó éjszakát! 

(Eger.) Fejér Anna. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min i s te r : 

Köszönetét nyilvánította: Hangyály Mi-
hály czímzetes kanonok pinczehelyi esperes-
plebánosnak, a ki az ottani r. kath. jellegű 
kisdedóvó szervezéséhez 5104 forinttal hozzá-
járult; br. Sennyei Miklósnak, a ki „Erzsé-
bet" nevű tanyáján iskolát állított és annak 
törvényszerű ellátását elvállalta; ifj. dr. Latzkó 
Antal szentjakabi földbirtokosnak, a ki az 
ottani kántortanítói javadalmának kiegészíté-
sére évi 100 frtnyi összeget ajánlott föl. 

Kinevezte: Pozsonyiné-Tassy Emma meg-
bízott zongoratanítónőt az Erzsébet-nőisko-
lával kapcsolatos áll. felsőbb leányiskolához 
fizete'stelen segédtanítónővé ; Jancsovics Petro-
nella oki. óvónőt állami óvónővé és szolgálat-

ai • 7*i*:l}. ' 1 í"íuu- r.m :>íi 

tételre a gönczruszkai közs. óvóhoz osztotta 
be ; Folkusházy Margit oki. tanítónőt a zó-
lyomi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Grau 
Géza oki. tanítót a ráczkanizsai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; az 1891. XV. t.-cz. 
44. §-a alapján a bogdáni közs. óvóhoz óvó-
nővé Benedek Róza oki. óvónőt; Nagy Ida 
oki. óvónőt a barkóczi áll. óvodához óvónővé; 
Ludvig Róza oki. óvónőt a magyarigeni áll. 
óvodához óvónővé; Gyurinka József kisczé-
tényi közs. iskolai oki. tanítót a kisczétényi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bokor Tamás 
oki. tanítót a szederjesi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Tóth Etelka oki. tanítónőt r.-áll. 
tanítónővé és az óbébai közs. el. népisk.-hoz 
szolgálattételre rendelte; Feketéné-Némethy 
Ilona oki. tanítónőt a ganicsai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Erezy Jolán ganicsai áll. el. 
iskolai tanítónőt a baksai áll. el. iskolához 
jelen minőségében; Bacskó Gyula kelemen-
falvai áll. el. iskolai tanítót a kisfaludi áll. el. 
isk.-hoz eddigi minőségében; Ónody Gusztáv 
és Ónody né-Grosschmid Antonia torontál-
brestováczi áll. el. iskolai tanítót ill. tanítónőt 
a pancsovai áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Hoffmann Ferencz 
kátyi közs. tanítót jelen állásában; Bakits 
Katalin felsőkovili közs. iskolai tanítónőt jelen 
állásában; Fizesán Emilia révaujfalui közs. 
tanítónőt jelen állásában; Liehelyán János 
bárányosi közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Engedélyezte iskolai használatra: a Szőke 
Sámuel gyöngyösi tanító által szerkesztett és 
a megejtett birálat szerint a paedagogiai és 
hygienikus szempontból kifogástalannak talált 
padokat. 

Nyugdíjat utalványozott: Iliin Péter oppo-
vai volt határőrvidéki munkaképtelen közs. 
tanítónak évi 519 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Karkoska József babini r. kath. volt 
tanító özv., szül. Kviatkovszky Rozáliának és 
2 kiskorú árvájának, együtt évi 200 fr tot ; 
néh. Stytibe Miron varosányi gör. kel. volt 
tanító özv., szül. Karczis Anna és Mária nevű 
kiskorú árvájának együtt évi 175 fr tot ; néh. 
Borbáth János volt csikzsögödi közs. iskolai 
nyugdíjazott tanító özv., szül. Dávid Rózának 
és kiskorú árvájának együtt évi 130 frtot; 
néh. Albert Aron nyárádgálfalvi volt unit. el. 
iskolai tanító özv., szül. Keresztesi Eszter 
és Eliza kiskorú árvájának összesen évi 231 frt 
58 krt. 

Végkielégítési összeget engedélyezett: 
Grama Spiridion türkösi gör. kel. el. isk. 
munkaképtélen tanítónak 300 frtot. •m i ' 
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T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
H. M. V. Egyházi pénztárosuk teljesen 

jog szerint jár el, ha a tanítói nyugdíjjárulé-
kot évenkint február havában egész összegben 
lefogja a fizetésből. Az 1891. évi XLIII. tör-
vényczike 12. §-a szerint (tehát nem az Adó-
hivatal tetszésére bizva) az iskolaszékek saját 
szavatosságuk mellett kötelesek minden év 
február havában beszolgáltatni a díjakat a 
község pénztárába. A tanítót közvetetlenül 
terhelő járulékot az ő fizetéséből tartoznak 
levonni. Az összeg tehát egyszerre egészben 
fizetendő, nem 4 részben. 

Kövesd puszta. Folyamodott-e az 50 írtnak 
beszámításáért s ennek folytán nyugdíjigénye 
fölemeléseért P Ha nem, minélelőbb intézked-
jék. Saját érdeke kivánja.. 

K. Gábor. A fölvétel alapjául elfogadott 
évtől számítva 10 évig 70%, azután évenkint 
még 2°/o nyugdíjat számítanak. 

Stipula Bertalan. Forduljon dr. Erődi Béla 
budapesti tankerületi főigazgatóhoz, YI. ker. 
Király-u. 

Molnár A. Bagamér. 1. Az iskolaföntartó 
hatóságnál kell újra sürgetni. Ha sikertelen 
volna, közigazgatási útra terelje a kir. tanf. 
közbenjöttével. A nyugdíjazási kérvény be-
adását halaszsza április haváig. Előbb a kor-
pótlék ügyét hozzák rendbes ennek nyugdíjba 
számítását eszközöltessék. Államsegély esetén 
hivatalból intézkednek a nyugdíjigény helyes-
bítése iránt. 2. A folyamodvány mellékletei 
ugyanazok, mint az előző évben. 

Kántortanító. A kir. tanf. útján kellene 
folyamodni 1 évi szabadságért. Ezt tiszti 
orvosi vélemény alapján ki lehetne eszkö-
zölni, ha csakugyan oly fokú a betegség. 
Ebben az esetben a nyugdíjra nézve szerzett 
igényei a szabadságidő alatt is épségben 
maradnának. 

Siska Samu. „Őrségre" nem kényszerítheti, 
de arra igenis, hogy az éjjeli őrség költségei-
hez arányosan hozzájáruljanak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö Eölsége, elfogadván a Bánffy-kor* 

mány lemondását, magyar ministerelnökévé 
Szélt Kálmán v. b. t. tanácsost nevezte ki. 
Az új ministerelnök szombaton, február 25-én 
tett előterjesztést 0 Fölségének a létrejött 
parlamenti békére és a kinevezendő új kor-
mányra nézve. 0 Fölsége a Széli Kálmán 
ministerelnök által bemutatott ministeri név-
sorhoz hozzájárult s e szerint Bánffy val ma-
gával a volt ministerek közül csak négyen 

nem tagjai az új kormánynak. Dániel keresk. 
minister helyébe Hegedűs Sándor, Erdélyi 
igazságügy minister helyébe az eddigi állam-
titkár: Plósz Sándor lép és Perczél helyett a 
belügyministeri tárcza vezetését maga a kor-
mányelnök veszi át. Örömmel és'megnyugvással 
tölt el minket a válság ilyetén való megoldása 
első sorban azért, mivel a vallás- és közokta-
tásügyi tárcza vezetésével továbbra is Wlassics 
Gyula ő nagyméltóságát bizta meg a király. 
Nagy az öröm ezért általában a tanférfiak, de 
kivált a tanítók közt, a kik Wlassics minis-
ter négyéves működéséből tudják azt, hogy 
ügyeiknek igazabb barátja régen ült a kul-
tuszministeri székben. Wlassics minister nagy-
szabású kultúrpolitikáját újabb tények fölme-
rülésével mindig ismertettük és ismertetjük 
s így megmaradása alkalmából pusztán annak 
az őszinte nagy örömnek a regisztrálására 
szorítkozhatunk, mely a tanítóság köréből 
hozzánk érkezett számtalan levélben megnyi-
latkozik. Olvasóink ama kívánságuknak adnak 
kifejezést, hogy maradjon meg Wlassics Gyula 
a közoktatásügyi ministerium élén addig, a 
míg nagyszabású programmja alapján a nem-
zeti népoktatás épületét kiépíti. Úgy legyen! 
— Őszinte örömmel üdvözöljük Hegedűs 
Sándort, az új kereskedelmi ministert is, a ki, 
mint az erdélyi ref. egyházkerület és a buda-
pesti ref. egyházközség gondnoka, sokat és igaz 
szeretettel foglalkozott iskolaügyekkel. Hegedűs 
Sándor közhasznú működését mint hírlapíró 
a „Hon'-nál kezdte és csakhamar a legelső 
publiczisták közé küzdötte föl magát. Pénz-
ügyi munkái, a melyekért a M. Tud. Akadémia 
rendes tagjává választotta, a legkiválóbb ma-
gyar szakmunkák közé tartoznak. A kultura 
és a tanítóság ügyeinek Hegedűs Sándor a 
kormányban egyik legerősebb támasza lesz. 
E tekintetben egyébiránt Plósz Sándorra, az 
új igazságügyministerre is számíthatunk, mert 
hiszen ő még ezelőtt öt évvel tanári katedrán 
ült, mint a budapesti egyetemen a polgári 
törvénykezés s a váltó- és kereskedelmi jog 
rendes tanára. 

— 0 cs. és apóst. kir. Fölsége Duka 
községnek iskolaépítkezési czélra 100 frtot 
méltóztatott magánpénztárából legkegyelme-
sebben engedélyezni. 
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— Kitüntetés. Ö Fölsége dr. Bokor József 
polgári iskolai tanárnak és kiváló tanügyi irónak, 
a ki a tudományos irodalomban főleg a Pallas 
nagy lexikonjának szerkesztésével szerzett nagy 
érdemeket, a Ferencz József-rend lovagkereszt-
jét adományozta. A királyi kitüntetéshez őszinte 
szerencsekivánatainkat küldjük az érdemes 
tanárnak. 

— Czímadományozás. A király dr. legifjabb 
Szász Károly és dr. Gopcsa László ministeri 
segédtitkároknak a ministeri titkári czímet és 
jelleget adományozta. 

— „Vakokat gyámolító országos egye-
sület" létesült Budapesten. Czélja: a Magyar-
ország területén élő szegénysorsú vakok okta-
tásának és nevelésének előmozdítása, a kenyér-
kereseti szakmát (ipart vagy zenét) tanult 
felnőtt vakok továbbképzése és foglalkoztatása, 
vagy közvetítés útján foglalkozáshoz juttatása; 
oktatásban nem részesült felnőtt vakok elemi 
és ipari oktatása; megszorult, munkaképtelen 
beteg vagy elaggott vakok és családjaik segé-
lyezése és gyámolítása, szóval az összes vakok 
elhanyagolt ügyének fölkarolása és életsorsuk-
nak emberi méltóságukat megillető módon 
való biztosítása. Ez egyesületbe évi 2 korona, 
azaz 1 frt tagsági díjnak befizetésével lehet 
belépni. 

— Király-Hynmus. Lapunk mai számának 
„Szünóra" rovatában közöljük Jókai Mór 
koszorús költőnk Király-Hymnusát melyet 
Goíl János polg. iskolai tanár zenésített meg 
s mely az , Országos magyar daláregyesület" 
által hirdetett pályázat alkalmával 183 pályamű 
között legtöbb szavazatot nyert. Az iskolai 
ünnepélyek közeledtével e közléssel olvasóink 
kifejezett kívánságának is eleget vélünk tenni. 
Megjegyezzük még, hogy férfi-és vegyes-karra, 
valamint e»y hangra zongorakísérettel és 
katona-zenekarra a Jókai-Gull-ié\e hymnus az 
„Apollo" kiadóhivatalában kapható. 

— A minister köszönete. A vallás- és 
közoktatásügyi minister néli. Bíró András póka-
keresztiíri ev. ref. volt tanító József, Róza, 
Endre és Géza nevű teljesen szülőtlen árváit 
a debreczeni orsz. tanítói árvaházba fölvette 
és Klatrobecz Endre újpesti lakos, kőfaragó-
mesternek, azon áldozatkész emberbaráti cse-
lekvényeért, hogy a nevezett árvákat az árva-
házban történt elhelyezésükig gondozása alá 
vette és atyjukat saját költségén eltemettette, 
elismerő köszönetét fejezte ki. 

— Fölhívás a néptanítókhoz. A mult évi 
tavasz legelején hazám néptanítóihoz azzal a 

kéréssel fordultam volt, hogy tudományos 
czélra jelentsék be a füsti fecskének tavaszi 
érkezését. Fölhívásomat a néptanítói kar, a 
benne helyezett bizalomnak megfelelően, lelkes 
érdeklődéssel viszonozta. A mult évi tavasz-
ról majdnem kereken hatezer megfigyelési 
adat jött be s ennek a legeslegnagyobb részét 
néptanítóink küldték be, s ezzel az 1898. évi 
megfigyelés fényes sikerét biztosították, 
annyira, hogy ez a magas kormánynak is 
értésére jutott. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium annak idején — a mint 
önök ezt igen jól tudják, — a „Néptanítók 
Lapjá"-ban és a „Hivatalos Közlöny"-ben 
közzétett meleg elismerésnyilvánítással a nép-
tanítói kart a buzgón végzett megfigyelésekért 
megérdemelt jutalomban kivánta részesíteni, 
de talán egyszersmind a további közreműkö-
désre bátorítani is. Másfelől pedig a keres-
kedelemügyi m. kir. ministerium is, látván, 
hogy az ügy megfelelő érdeklődéssel talál-
kozott, a bejelentés megkönnyítése végett a 
bejentő-lapok portomentességét a folyó évre 
is engedélyezte. Az eddigi fényes siker reám 
is ró egy kötelességet, a mit ezennel egész 
örömmel teljesítek is, t. i. hogy e helyen 
tudassam a t. néptanító urakkal, hogy a mult 
évi bejelentések földolgozása hónapok óta 
folyik és nagy eredményeket igér; maga a 
földolgozás a folyó év őszén fog megjelenni 
és pedig nemcsak magyar nyelven, hanem a 
külföldre való tekintetből német nyelven is, 
azzal együtt közöljük a közreműködő tanítók 
neveit is. De a megfigyelésben eddig megnyert 
sikert és a kidolgozásban fényesnek Ígérkező 
eredményt — a tanulságokat — biztosítani, 
sőt fokozni kell. E tekintetben elkerülhetle-
nül szükséges a két egymásután következő 
év közötti különbséget s annak értékét meg-
tudni. Ez a körülmény fölbátorít, sőt köte-
lességemmé teszi, hogy most is egész biza-
lommal kérjem föl a t. néptanító urakat: 
sziveskedjenek a fáradságot ez évre is elvál-
lalni s a füsti fecske tavaszi megérkezésére 
vonatkozó adatoknak az itt mellékelve levő 
portomentes levelező - lapon teendő bejelen-
tésével egy tudományos probléma megoldásá-
hoz hozzájárulni. Budapest, 1899 febr. 21-én. 
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Herman Ottó, a Magyar Ornithologiai Központ 
főnöke. 

— Ministeri elismerés. A vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr ő nagyméltósága f. 
évi január hó 14-én 55.967/98. sz. a. kelt 
magas leiratával a „Máramarosmegyei Álta-
lános Tanító-Egyesület *-nek buzgó és sikeres 
működéseért elismerését fejezte ki, melyért dr. 
Wekerle László kir. tanácsos, tanfelügyelőt és 
Bodrogi Gyula igazgató-tanár elnököt illeti 
az érdem, kik oly önzetlen odaadással támo-
gatják és vezetik az egyesületet minden oldalú 
működésében. 

— Nyugdíjpótló államsegély. Kisgergely 
József egy helyütt, Nádasd községben 61 évet 
töltött r. kath. tanítói minőségben. Annak 
idején túlkorúság miatt az orsz. tanítói nyug-
díjintézetbe fölvehető nem levén, ennek jó-
téteményében özvegye sem részesülhetett. 
Gondteljes megélhetésén könnyítendő, a vall-
és közokt. minister úr özv. Kisgergely 
Józsefné, szül. Galaday Amália részére élte 
fogytáig évi 100 frtnyugdíjt pótló államsegélyt 
kegyeskedett engedélyezni. 

— Állatorvosi főiskola. A „Budapesti 
Közlöny" keddi száma a budapesti magyar 
királyi állatorvosi akadémiának legfelsőbb 
helyen jóváhagyott új szervezeti szabályzatát 
közli, melylyel az akadémia főiskolai rangra 
emeltetik. Az űj szabályzat értelmében az 
állatorvosi tanfolyamra, kétévi átmeneti időszak 
után, kizárólag a gimnáziumi vagy reáliskolai 
bizonyítvány alapján vehetők föl hallgatók, 
a kik nyolcz félévig tartó tanfolyam elvégzése, 
továbbá egy előszigorlat és három szigorlat lete-
vése^alapjáa szerzik meg az állatorvosi oklevelet. 

— Ajándékkönyvek. Cs. Tapp József ko-
lozsvári áll. felsőbb leányiskolái tanár a nagy 
közönség és az ifjúság számára népszerűsítés 
czéljából prózába átirta és magyarázatokkal 
ellátta Dante világhírű művét: a Pokol-1. 
Ebből a nagyérdekű munkából szerzője most 
120 példányt néptanítók által létesített nép-
könyvtáraknak ingyen fölajánl. A népkönyv-
tárak vezetői forduljanak ez iránt Cs. Papp 
József lanár úrhoz Kolozsvárra s levelükhöz 
mellékeljenek 10-kros postabélyeget a posta-
költségre. — Cs. Papp József most dolgozik 
Dante művének másik két részén s ezek ki-
adásával nagyban hozzá fog járulni ahhoz, 
hogy Dante mély költészetét nálunk is tágabb 
körökben ismerhessék meg. Cs. Papp József 
az olasz nyelvnek és irodalomnak alapos 
ismerője s legközelebb mi is közlünk az ő 
tollából ismertetést az olasz iskolaügyi viszo-
nyok felől. 

— A szolnoki csata emléke. Márczius 

hó 5-én lesz 50 éve a szolnoki csatának, 
melyet kedves „vörössipkásaival" a hősök-hőse, 
Damjanics János oly nagy hősiességgel és 
fényes eredménynyel vívott az osztrákok fölött, 
kiknek nagyrésze a Zagyvában lelte halálát 
és sírját. Ezt a nevezetes évfordulót Szolnok 
város hazafias érzelmű tanítói igazán szépen 
ünneplik meg. Magyary Gyula m. tantestületi 
alelnök indítványára elhatározták ugyanis, 
hogy a szolnoki csata szinterének egy részét 
(vár és Zagyvatorkolat) s az ottani r. kath. 
temetőben a mult év folyamán emelt honvéd-
síremléket többszáz példányban lefényképez-
tetik s abból egy példányt, továbbá egy üveg 
Zagyva-vizet, s egy doboz földet a honvédsírról 
a szolnoki csatahős özvegyének, Damjanics 
Jánosnénak nyújtanak át márczius hó 5-én 
küldöttség utján. A küldöttséget Ábrányi 
Emil kalauzolása mellet Polónyi Mátyás tan-
testületi elnök vezeti. A fényképeket liagács 
Gyula szolnoki fényképész, tekintettel a haza-
fias s azt a nemes czélt, hogy azok a szolnoki 
„Tanítók Otthona" javára árusíttatnak, csupán 
kész kiadásának megtérítése ellenében bocsátja 
a tanítóság rendelkezésére. 

— Nyugdíjpótló segély czímén a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi minister úr Kiszely 
Bertalan sátai lakos, volt szilvási rom. kath. 
nyugalmazott tanító részére évi 100 frtot 
méltóztatott engedélyezni. 

— Az Eötvös-alap kimutatása. Pénzinté-
zetek adományai az „Eötvös-alap"-ra 1898 
október 20-tól 1899 január 20-ig: Dévai 
takarékp. 5 f r t ; Légszeszvilágítási részvény-
társ., Győr, 2 f r t ; N.-sárosi műmalom igazga-
tósága Epeijes 5 f r t ; Soroksár-H.-T. takarékp. 
Soroksár 5 f r t ; Eberstein Pál Merczvfalva 
küld. 1 frt 62 k r ; Osztr. magy. bank főin-
tézete Budapest 25 fr t ; Ker. iparhitelint. és 
népbank Kecskemét 10 f r t ; Sclilick-féle vas-
öntő és gépgyár 2 írt 50 kr ; Magy. kerámiai 
gyár részvény-társ. 20 f r t ; Délnémet-Duna-
gőzhajó-társ. 2 f r t ; K.-Szt.-Miklós D. és 
Szabadszállási takarékp. 5 f r t ; Csongrádul, 
fiókegy. Szeged gyűjtése 45 frt. 

Adomány okból gyűjtések és perselyekből 1898 
október 20-tól 1899 január 20-ig befolyt: 
Siovidéki ág. tanítói kör 1 f r t ; Biró József 
Keszthely 5 fr t ; Groó Árpád Bavoniste 5 f r t ; 
id. Pazár István Nyiregyháza 15 f r t ; Csanádm. 
tanító-egyesület Makó 16 frt 30 kr; Cserhalmi 
Ferencz Budapest 17 frt 17 kr ; Gotthard 
S, Bulkesz 1 frt 26 kr ; Budapest IV. iskola-
szék 3 frt 68 kr ; Steiger Ferencz Kassa 2 f r t ; 
Fejes Zsigmond N.-Csány 10 kr; Ev. el. fiú-
iskola Poltár 70 kr ; Göndör Ignácz Eger 1 frt ; 
Fülbier Béla Budapest 25 kr; Horváth Illés 
Makó 2 fr t ; Karsay Jolán Győr 2 frt 50 kr ; 
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Deák József Sarkad 1 frt 23 kr ; Szutter 
Dániel Pápa 3 f r t ; Vamszer József N.-Szeben 
4 frt, Böszörményi Róza N.-Harsány 50 kr ; 
Csongrádm. fiókegyesület gyűjt. Szeged 70 frt 
25 kr ; VI. üirsek-u. leányisk. 1 frt 20 kr. 
Schmidt Albin, egyes, pénztáros. (VII., Wesse-
lényi-utcza 44. sz.) (Folytatjuk.) 

— Gyűlés. A „tordaaranyosmegyei általános 
tanítótestület* felvinczi köre f. 1898/99. egyl. 
év első rendes gyűlését Gerenden az állami 
iskola helyiségében f. év márczius hó 4-én 
d. e. 9 órakor tartja meg. 

— Halálozás. Kussányi Endre tiszapüspöki 
nyug. kántortanító, életének 78-ik, működésé-
nek 50-ik évében f. hó 16-án hirtelen elhunyt 
Tisza-Püspökiben. — Nagy Árpád Zsigmond 
zalabéri osztálytanító, élete 25-ik, tanítói 
működése 6-ik évében, szülőinél Dabronczon 
f. hó 11-én elhunyt. — Rhédcy Ferencz polg. 
isk. r. tan. f. hó 19-én 48-éves korában szív-
szélhűdés következtében Csáktornyán elhunyt. 
•— Klose Rezső rk. kántortanító, életének 
78-ik, a tanítói pályán való működésének 
56-ik évében, hosszas szenvedés után Zilahon 
elhunyt. — Dudich Ferencz f. évi február hó 
20-án Leke'ren, életének 77-ik, tanítóságának 
56-ik évében meghalt. — Bolle Gyula galgóczi 
polg. isk. igazg. f. hó 21-én tanügyi műkö-
désének 35-ik, igazgatóskodásának 25-dik 
esztendejében, 53-éves korában meghalt. Áldás 
legyen emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
F. 1. Abarán. írjon levelet Yáczra Roboz József 

siketnéma-intézeti igazgató úrnak, kitől kellő útba-
igazítást és tanácsot kaphat. — T. L. Megykerék. 
Csak iskolaföntartójának beleegyezésével költözhetik 
saját házába s adhatja bérbe természetben birt laká-
sát másnak. — Kezdő tanító. Mind ez az iskolafön-
tartó hatóság elhatározásától függ. Ö állapítja meg: 
van-e szükség a gazdasági ismétlő-iskola mellett 
külön ismétlő-iskolára is. — M. 1. Torna. Beadtuk, 
de csak (helyzetére való tekintetből) kivételesen, mert 
a szerkesztőség föladata a lap szerkesztése, nem pedig 
közvetítés. Száma: 20.851. — M. S. Irsa. Lapunkban 
erről a kérdésről vezérczikket közöltünk ; tessék azt 
elolvasni. — B. L. Henczida. Áttettük a kiadóhiva-
talhoz, mint a melyre a lap küldése tartozik. — 
146. 1. Csak egy évre lehet 2 fr t 50 krral Lampél 
R. kiadónál, VI., Andrássy-ut 21. szám. 2. Kérdezze 
meg a szolgabírói hivataltól. — P. K. 52. Folya-
modjék újra, nagyon valószínű, hogy megkapja. — 
— Y. L. Lovas. Már ki van utalványozva 75.549. sz. 
a. — Zs. J. Ledniczrovnye. Azért késik, mivel a 
jelen évi költségvetés terhére fogják a díjakat utal-
ványozni. — B. E. B.-Szopok. 01.318 sz. a. ki van 
utalványozva. — K. P. Kajioly. 73.035 sz. a. legkö-
zelebb megkapja. — Gy. J. Várda. 79.469 sz. a. 
már elintézték. — Sell. K. 1. A lap küldésére 
vonatkozó észrevételeit szíveskedjék lev. lapon a 
kiadóhivatallal (I., Vár. Iskola-tér 3.) közölni, mivel 
ez nem tartozik a szerkesztőségre. 2. A közig bizott-
sághoz küldték 90.049 sz. a. — V. Márton. 57.403 

sz. a. a közig, bizottsághoz küldték. — K. J. A 
I. Ide még nem érkezett föl. 2. Az iskolaföntartó 
kötelesége. — T. J. Jaszenova. A pályázati hirdetések 
annak idejében benne lesznek lapunkban. — S. Gy. 
Jíyir-Baksa. 1. írjon a Pallas-nyomdának (V., Hon-
véd-u. 4 ) ; a Vezérfonal ott jelent meg. 2. Kérjék 
méíj egyszer. — Tanító. Köteles. — Aliquis. Jelentse 
a kir. tanfelügyelő úrnak. — K. F. A pénztároshoz, 
a kinek czímét lapunk e számában is megtalálhatja. 
- G. Gy. Farnad. Nem veszszük rossz néven, de 

azzal a hivatallal nem állván hivatalos összeköttetés-
ben, nincs módunkban kérését teljesíteni. — F. J. 
Lúgos. Köszönjük s üdvözöljük új állásában! — 
P. 1. Jí.-Buttyin. A közig, bíróság döntvénye értel-
mében a kedvezményes vasúti jegyekért beadott 
kérvények bélyegmentesek, de úgy halljuk, hogy 
tanácsosabb az 50-kros bélyeget a kérvényre rátenni. 
— Cs. P. J. Kolozsvár. Köszönjük és kívánsága 
szerint cselekedtünk. — Cs. L. Asszony vásár. 1. Kér-
vényt mindenesetre küldjön be és hivatkozzék arra, 
hogy okmányai itt vannak. 2. Követelhet. — Töb-
beknek. Vasúti kedvezményezés jegyet az államvasutak 
igazgatóságához czímzett kérvényben kell kérni; a 
kérvényt az iskolai hatóság igazolja s a kir. tanfel-
ügyelő fölterjeszti. Arczképes igazolványok kérvé-
nyezésének a határideje már lejárt. — A._J. Szeged 
alsótanya. 1. Brassóban van. 2. írjon Aradra a 
tanítóképző-intézet igazgatójának. — T. K. Erzsé-
betváros. A pedagógiai lapok szokták a kedvezményes 
helyeket közölni május-junius havában. A föltétele-
ket is akkor tudhatja meg. A második osztályba. — 
Sz. J. Szegzárd. Törvény vagy ministeri rendelet 
nincs róla; de az iskolaföntartók legalább a fele-
költséget viselni szokták, több helyen az egészet is. 
Segélyt mindenesetre kérhet a községtől; ha ez 
megtagadná, a ministertől. — Holly Mariska. Ebben 
az ügyben hiába adnánk tanácsot, nem vehetné 
hasznát. A mit tanácsolhatnánk, azt már megtette, 
sikertelenül. — A. S. Garam-Szt.-Kereszt. 1. Jogo-
san .kérheti. 2. Jelentse a kir. tanfelügyelöségnél. — 
K. Ö. plébános úrnak, Kercsán. Becses levelének 
minden betűjével egyetértünk, de nekünk, mint a 
közoktatásügyi kormány által kiadott lapnak, óva-
tosaknak kell lennünk ítéletünkben, mert a mi 
közleményeinknek e téren nagyobb súlya van, mint a 
gyakran félrevezetett napi sajtó czikkeinek. Tuda-
kozódni fogunk a ministeriumban az ügyállás felől 
s ha úgy van a dolog, a minta napilapok irták, mi 
sem fogunk habozni elitélő nyilatkozatunkkal. 
V. K. V.-Oroszi. 52.023 sz. a. tárgyalják. — P. Á. 
Oláh-Lápos. 74.982 sz. a. van; megsürgettük. — 
Szabolcsi. 1. A közig, bizottsághoz küldték 61.296 sz. 
alatt. 2. Igen. 3. Meg. — Gy. J. Losoncz. 43.604 sz. 
alatt nemsokára megkapja; folyósítás alatt van. — 
M. J. Viz-Szilvás. Megsürgettük (88.69Ő. sz.) — 
Községi tanító. Megsürgettük; nem késik soká. — 
S. A. Domasina. 89.004 sz. a. tárgyalják. — R. L. 
Abod. Megsürgettük; nemsokára meglesz. — F. M. 
Szabadszállás. A méltányosság korlátai közt lehet 
reménye. 

Tarta lom : Új állami népiskolák. ÍII.J — Az 
államsegély második cziklusa. Faragó János. — 
Tanítók Háza. I. Mészáros Sándor. II. Mrva Ede. 
S z u n o r a : Király-Hymnus. Jókai—Göll. — Levél a 
tanyáról. Fejér Anna. — Hivatalos rész. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest. 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 9. számához. 

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 á n á l ( B u d a p e s t , I . k e r . , vá r , i s k o l a t é r 3. sz.) 
megjelent tankönyvek és taneszközök 

^ ÁRJEGYZÉKE. ̂  
A l í ' r l i é i i c k c l és nyomtatványokat az iskolaszékek és az állami iskolai gondnokságoknak, 

továbbá községek- és körjegyzőségeknek a netto-árösszeg előleges beküldése mellett , portó-
mentesen tiiildjiik meg. 

A pontos és gyors kiszolgálás végett ozimünket: „A kir. tud.-egyetemi nyomda irjazgatósáffának Buda-
pest, I. ker., iskolatér 3. szám", pontosan kitüntetni s a megrendelésekben, a rendeltetési helyen kivül, as 
Utolsó postát is tudatni kérjük. 

A) Az állam tulajdonát képező tankönyvek, 

aj M a g y a r n y e l v e n . 

I. Elemi népiskolák számára. 

Göiicxy P. Fali olvasó tábla (24 lap), bolti ám 
2 frt 40 kr. netto ára 2 frt . 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népisk. I. oszt. 
sz., újonnan átdolgozott és képekkel ellátott kiadás. 
8°, 7V« iv, kötve, bolti ára 14 kr. netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az A lie és elemi olvasókönyv 
tanításához tanitók számára. 8°, 7 7i iv, bekötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható bctiik. 80 drb betű 
felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk. 90 
drb betű felhúzva, oolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Gáspár J . 11. olvasókönyv. 8°, 9'/» iv, kötve, bolti 
ára 19 kr. netto ára 16 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 13'/» iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20kr. 

Gáspár .1. IV. olvasókönyv. 8°, 17 iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 34 7t iv, kötve, 
bolti ára 64- kr, netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tok tanításában az I. és II. oszt. sz. 8°, 13'A iv, köt., 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban az I. és II. oszt. sz. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan taní-
tásában a III. és IV. oszt. sz. 8", 14'A iv, kötve, 
bolti ára 40 kr, netto ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a III., IV. oszt. 
sz. 8", 7'/» iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Atlasz a vezérkönyvhöz. 
Haránt nagyrét, 31 tábla, fűzve, bolti ára 1 frt 
25 kr, netto ára 1 frt. 

Dr. Simonyi Jenő. Földrajz a IV. oszt. számára. 8°, 
978 iv, kötve, bolti ára 2~> kr , netto ára 20 kr. 

Dr. Simonyi Jenö. Földrajz V—VI. oszt. számára. 
8°, 12 iv, kötve, bolti ára 35 kr, netto ára 28 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 26 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Dr. Kiss Áron. Magyarok története a népiskolák V. 
osztálya és az osztatlan népiskolák számára. 8°, 3'/i 
iv. kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

l)r. Kiss Áron. Magyarok története, a népisk. VI. 
oszt. és az ismétlő isk. számára. 8°, 5 V» iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, II. oszt. sz. 8", 4 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Dr. Boke Manó. Számtan, III. oszt. sz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 18 kr, netto ára 15 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, IV. oszt. sz. 8", 57« iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Dr. Beke Manó. Számtan, V—VI. oszt. sz. 8», 10'/» 
iv, kötve, bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Bartalus István. Énektanitó vezérkönyv. L, II. évf. 
8", 18 iv, kötve, bolti 1 fr t 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. III., IV. évf. 8°, 
12'/s iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, netto ára 1 frt. 

Bartalus István. Énektanitó vezérk. V., VI. évf. 
8°, 18 iv, kötve, bolti 1 frt 20 kr, net to ára 1 frt. 

Bartalus I. Éneklő ABC I. évf. 8°, 4'/! iv, kötve, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC II. évf. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC III. évf. 8°, 4'/> iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC IV. évf. 8°, i'h iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC V. évf. 8°, 4'As iv, kötve,, 
bolti ára 30 kr. net to ára 25 kr. 

Bartalus I. Éneklő ABC VI. évf. 8», 4 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, net to ára 25 kr. 

Sz. Nagy J. Vezérkönyv az énektanításban. I. füzet. 
8", 5 iv, kötve, bolti ára 38 kr, netto ára 32 kr. 

Margittal J. Gyermekdalok. 8°, 2 iv, kötve, bolti 
ára 12 kr, netto ára 10 kr. 

Dr. Széli Ij. Vezérkönyv az életmentés és egész-
ségtanhoz. 8", 16 Vi iv, kötve, b. ára 50. n . á r a 4 0 k r . 

Dr. Széli L. Egészségtan. 8°, 57: iv, kötve, bolti 
ára 20 kl-, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Kivágott papírminták. 25 darab 
különböző alak. bolti ára 36 kr. netto ára 30 kr. 

Maszák H. Útmutató az elemi rajztanitásban. Vezér-
könyv, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Fali rajzminták. (24 nagy tábla), bolti 
ára 1 frt. 70 kr. net to ára 1 frt 50' kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. A. füzet. (3 >. tábla), 
bolti ára i;5 kr, net to ára 52 kr. 

Maszák H. Kézi rajzminták. B. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, netto ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. 0. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, net to ára 52 kr. 

Maszák II. Kézi rajzminták. D. füzet. (32 tábla), 
bolti ára 65 kr, net to ára 52 kr. 

Tornatani tás . (Ambrus Lajos és Szauter Antal főreál-
tanodai tanároktól.) Fűzve, netto ára 1 fr t 20 kr. 

Kiss és Kun. Játéktanitó vezérkönyv az elemi nép-
iskolai tanitók számára. 8°, 5 iv, fűzve, bolti ára 
40 kr, netto ára 30 kr. 

Kriinner Anna. A horgolás és kötés tömeges taní-
tásának vezérkönyve, ütem és vezérszó szerint. 
8", 6 iv, fűzve, bolti ára 90 kr, netto ára 60 kr , 

b) N é m e t n y e l v e n . 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali táblák (24 lap), bolti ára 2 fr t 40 kr , 
net to ára 2 frt. 

Lederer A. Képes ABC- és olvasókönyv, j av í to t t 
kiadás. 8°, T/i iv. kötve, b. ára 15 kr, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. net to ára 16 kr. 

Gönczy P. írásbeli mozgatható betűk, 55 db. Tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, net to ára 50 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betűk, 65 db, 
Táblapapirra felhúzva, b. ára 60 kr, n. ára 50 kr. 

Gáspár ,1. 11. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 13 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 1673 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 367; iv, kötve, 
bolti ára 72 kr, ne t to ára 60 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 
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tanításához. 8°, 17'A ív, kötve, bolti ára 45 kr, 
netto ára 36 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. oszt. sz. 
8°, 8'A iv, kötve, bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a II. oszt. sz. 8°, 
2 iv, kötv., bolti ára 8 kr. netto ára 6 kr. 

I)r. Emericzy-Kárpáti. Vezéi-könyv a földrajz taní-
tásához, 8°, 27'A iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 
8°, 26 'A iv, kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Dr. Széli. Vezérkönyv az egészségtanhoz. 8°, 16'/i iv, 
kötve, bolti ára 50 kr, netto ára 40 kr. 

Dr. Széli. Egészségtan. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
20 kr, netto ára 16 kr. 

Maszák Hugó. Útmutató a rajztanításhoz. Nagy 8°, 
5 iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

c) Tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali olvasótáblák, 24 lap, bolti ára 
2 fr t 40 kr. netto ára 2 frt. 

Gönczy 1'. A15C olvasókönyv a népisk. első osztálya 
számára. 2 iv, kötve, b. ára 15, n. ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

•Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 110 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 110 db, 
felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 5'• kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a tót 
ajkúak sz. I. r. 8°, 9'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására, a 
tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv az I. és II. osztály 
számára ö°, 8'A iv, kötve. b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv IL oszt. sz. 8", 
2'A iv, kötve, bolti ára í> kr. netto ára 6 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 11 •/« iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8", 15'/i iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 33'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr, n t t to ára 54 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a tót ajkú népisk. 
számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Vezérkönyv a népisk. 
földrajztanításban, tanítók számára. 8°, 25 iv, 
kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 48 kr. 

Dr. Emericzy és Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 
8°, l'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 alak, bolti ára 
36 kr, netto ára 30 kr. 

d ) Sáros- és Szepesmegyei tót nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv a népiskolák első 
osztálya számára. 8°, 7 iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, kötve, 
bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 

sáros-szepesi tót ajkúak számára. I. r. 8°, 9'A iv, 
kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására 
sáros-szepesi tót ajkúak sz. II. r. 8°, 7'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv sáros-
szepesi tót ajkúak számára. 9'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár .1. III. olvasókönyv. 8°, 11'A iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 15V« iv, kötve, böki 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. V. és VI. olvasókönyv. 8°, 3-3'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításában. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

.Vagy L. Vezérkönyv az anyanyelv tanításában. I. 
és II. oszt. sz. 8". 8'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló a II. osztály számára. 
8°, 2'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 26 iv. kötve. b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. 8°, 
l 'A iv. kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy 1'. Utasítás a földgömbhöz. 8°, 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 25 kr. 

Kiss és Mayer. Magyarok története. 8°. 7 iv, kiitve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kiss és Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 
8°, 23 '/J iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

e) Szerb nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. Fali tábla, 24 lap, bolti ára 2 frt 40 kr, 
netto ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7SA iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6 iv, kötve, 
bolti ára 22 kr, netto ára 18 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. I. r. 
8", 9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a szerb ajkúak számára. II. r. 
8", 7'A iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasókönyv a szerb ajkúak szá-
mára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. I.. II. osztály számára, 
ö", 5'A iv, kötve, bolti á.ra 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani vezérkönyv. III.. IV. osztály szá-
mára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 40 kr, n. ára 32 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorló. II. osztály számára. 
8", 1'/. iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Nagy t . Nyelvtani gyakorló. III., IV. osztály szá-
mára. ö°, 6'A iv, kötve, b. ára 20 kr, n. ára 16 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, 9 iv, kötve, bolti 
ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár J. 111. olvasókönyv. 8°, 10'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 34 kr, netto ára 28 kr. 

Gáspár J. V. ős VI. olvasókönyv. 8°, 30'A iv, kötve, 
bolti ára 64 kr. netto ára 54 kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajz taní-
tásában. 8", 26'A iv, kötve. b. ára 60, n. ára 4s kr. 

Dr. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredménytár. ö°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Kis-Mayer. Magyarok története. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Kis-Mayer. Vezérkönyv a történet tanításához. 8°, 
27'/< iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 darab alak, 
bolti ára 36 kr, netto ára 30 kr. 
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f ) Román nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczjr P. Fali táblák, 24 lap, bolti ára 2 fr t 40 kr, 
nettó ára 2 frt. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betűk. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 drb. 
Felhúzva, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 

Nagy ÍJ. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakor-
latok tanításához. 8°, 13'A iv, kötve, bolti ára 
30 kr, netto ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv az anyanyelvtan tanításában 
a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 6 iv, 
kötve, bolti ára 20 kr. netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák II. 
osztálya számára. 8°, 2 'A iv, kötve, bolti ára 8 kr, 
netto ára ű kr. 

Groó V. Vezérkönyv a, magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. I. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására 
román ajkúak számára. II. rész. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a román ajkúak számára. 
8°, 10'/« iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Gáspár J. II. olvasókönyv. 8°, II'A iv, kötve, bolti 
ára 24 kr; netto ára 20 kr. 

Gáspár J . 111. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti 
ára 28 kr. netto ára 24 kr. 

Gáspár J. IV. olvasókönyv. 8°, 14'A iv, kötve, 
bolti ára 32 kr, netto ára 28 kr. 

Or. Emericzy-Kárpáti. Vezérkönyv a földrajztaní-
tásban. 8°, 28'/4 iv, kötve, b. ára 60, n. ára 48 kr. 

Or. Emericzy-Kárpáti. Földrajzi eredmónytár. 8°, 
2 iv, kötve, bolti ára 8 kr, netto ára 6 kr. 

Gönczy P. Utasítás a földgömbhöz. 8", 5 iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, -netto ára 25 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a, történettanításhoz. 8°, 
30 iv, kötve, bolti ára öG kr, netto ára 50 kr. 

Kiss-Mayer. Magyarok története. 8°, 8'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netxo ára 24 kr. 

Maszák H. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 8°, 
4'A iv, kötve, bolti ám 60 kr, netto ára 50 kr. 

Maszák H. Kivágott papírminták. 25 drb alak. Bolti 
ára 36 kr, netto ára 30 kr. 

g) Horvát nyelven. 
E l e m i n é p i s k o l á k s z á m á r a . 

Vasmegyei tájszólás szerint. 
Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 

vasmegyei norvát ajkúak számára. I. rész. 8", 
97s iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanitására a 
vasmegyei horvát ajkúak számára. II. rész. 8", 
9'A iv, kötve, bolti ára 24 kr. netto ára 20 kr. 

Groó V. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a vas-
megyei horvát ajkú népiskolák II., III. és IV. 
osztály számára. 8°, 9 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

h ) Muraközi horvát nyelven. 
Gönczy P. Muraközi horvát ABC és olvasókönyv. 

8", 4'/s iv, kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Groó V. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8°, 9'A iv, kötve, b. ára 24, n. ára 20 kr. : 
Gáspár J. II. olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak [ 

számára. 8", 6'/J iv, kötve, b. ára 20, n. ára 16 kr. [ 
Margitai J. Olvasókönyv a muraközi horvát ajkúak 

számára. 8", 8 iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 
Margitai J. Magyar olvasókönyv a muraközi horvát 

népiskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, 
kötve, bolti ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Margitai J. Magyar M i olvasótábla horvát és vend 
népiskolák számára. (1 példány 20 lap.) Bolti ára 
2 frt. 50 kr, netto ára 2 frt. 

Margitai J. Magyar ABC muraközi horvát ajkú 
iskolák számára. 8", 5'A iv, kötve, bolti ára 15 kr, 
netto ára 12 kr. 

Margitai J. Vezérkönyv az irva-olvasáshoz horvát 
és vend vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, 
bolti ára 25 kr, netto ára 20 kr. 

I) Rutén nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

a) Berecj-ugocsa-máramarosi tájszólás szerint. 
Gönczy P. Falitábla. 24 drb bolti ára 2 frt 40 kr, 

netto ára 2 frt. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 
Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 4'A iv, kötve, 

bolti ára. 22 kr, netto ára 18 kr. 
Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorlatok 

tanításához. 8°, 11'/s iv, kötve, bolti ára 30 kr, 
netto ára 24 kr. 

Gáspár J. 11. olvasókönyv. 8", 11 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására a 
rutén ajkúak számára. 1. rész. 8°, 9'A iv, kötve, 
bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Vezérkönyv a rutén ajkúak számára. II. rész. 
S°, 8 iv, kötve, bolti ára 24 kr, netto ára 20 kr. 

Groó V. Olvasókönyv a rutén ajkúak számára. 8°, 
12 iv, kötve, bolti ára 30 kr. netto ára 24 kr. 

Kiss-Mayer. Vezérkönyv a történettanításhoz. 8°, 
28'A iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr . 

Kiss Áron. Magyarország története. 8°, 7 'A iv, kötve, 
bolti ára 30 kr, netto ára 24 kr. 

Valkovszky. Magyarország története. 8°, 41/« iv, 
kötve, bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

b) Sáros-zemplénmegyei tájszólás szerint. 
Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 6'A iv, kötve, 

bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

j ) Vend nyelven. 
Elemi népiskolák számára. 

Gönczy P. ABC és olvasókönyv. 8°, 7 iv, kötve, 
bolti ára 15 kr, netto ára 12 kr. 

Gönczy P. Vezérkönyv az ABC-hez. 8°, 6'A iv, 
kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 1G kr. 

Gönczy P. Írásbeli mozgatható betiik. 92 db, tábla-
papirra felhúzva, bolti ára 70 kr, netto ára 60 kr. 

Gönczy P. Nyomtatásbeli mozgatható betiik. 100 
darab, táblapapirra felhúzva, bolti ára 60 kr, 
netto ára 50 kr. 

Gáspár J . II. olvasókönyv. 8°, 11 iv, kötve, bolti ára 
24 kr, netto ára 20 kr. 

Gáspár ,1. 111. olvasókönyv. 8°, 13'A iv, kötve, 
bolti ára 28 kr, netto ára 24 kr. 

Gáspár J . IV. olvasókönyv. 8", 16 iv, kötve, bolti 
ára 36 kr, netto ára 28 kr. 

Margitai J. Magyar ABC és olvasókönyv vend-
vidéki iskolák számára. 8°, 5'A iv, kötve, bolti ára 
15 kr, netto ára 12 kr. 

Margitai J. Magyar olvasókönyv vendvidéki nép-
iskolák számára. II. évfolyam. 8°, 14 iv, kötve, bolti 
ára 30 kr., netto ára 25 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a beszéd- és értelemgyakorla-
tokhoz. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 30, n. ára 24 kr. 

Nagy L. Vezérkönyv a magyar nyelvtan tanításá-
ban a népiskolák I. és II. osztálya számára. 8°, 
6'A iv, kötve, bolti ára 20 kr, netto ára 16 kr. 

Nagy L. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák 
II. osztálya számára. 8°, 2 iv, kötve, bolti ára 
ü kr. netto ára 6 kr. 
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Mii s/lik II. Útmutató a rajztanitásban. Nagy 5°, 47< 

iv, kötve, bolti ára 60 kr, netto ára 50 kr. 
Maszák 11. Kivágott papírminták. 25 Urb, bolti ára 

36 kr, netto ára 3U kr. 

II. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányisk. Y. oszt. sz. Nagy 17'A iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt -10 kr, netto ára 1 fr t 5 kr. 

Torkos László. Magyar nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leáuyi.-k. VI. oszt. sz. Nagy 8°, 21'/J iv, 
fűzve, bolti ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt. 

Sonnenfeld Zs. Jíémet nyelv- és irodalmi kézikönyv 
a felsőbb leányiskolák számára. II. rész. Nagy 8", 
•13 Vi iv, fűzve, bolti á r a i frt 20 kr., netto ára 1 frt. 

Cstky Kálmán. A hazai alkotmány és jogismeret alap-
vonalai, polgári és felsőbb népiskolák számára. í>", 
7Vs iv, tű/.ve, bolti ára 70 kr, netto ára 56 kr. 

III. Tanitó- és tanitónőképezdék számára. 

Az I. alatt felsorolt vezérkönyvet. 
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi isme-

retek kézikönyve, a polgári és elemi tanitóképez-
dék növendékei számára. 8°, 12'/« iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 2 > kr, netto ára 1 frt. 

Gönczy Pál. Pestmegye és tájéka viránya. 8°, 22 V« 
iv, fűzve, bolti ára 2 frt, netto ára 1 frt 6') kr. 

Bartalus I. Vezérkönyv a zongora és orgona játszá-
sára. 4", 32 iv, bekötve, bolti ára •> frt, netto ára 4 frt. 

Bartalus I. Zeneköltészet elemei és müformái. (Pol-
gári iskolai tanitóképe/.dék számára.) 8°, 22 iv, 
bekötve, bolti ára 2 fr t 50 kr, netto ára 2 frt. 

Bartalus I. Vázlatok a zene történelméből. 8°, 24'/< 
iv, fűzve, bolti ára 1 frt 25 kr., netto ára 1 frt. 

Ábrányi K. A magyar dal és zene sujátsagai. 8", 9'a 
iv, fűzve, bolti ára 1 fr t 80 kr. netto ára 1 fr t 5l> kr. 

Ábrányi K. Zeuészeti aesthetika. (Polgári iskolai 
tanítóképezdék számára.) 8°, 9'/a iv, fűzve, bolti 
ára 1 frt 80 kr, netto ára 1 frt 50 kr. 

IV. Kisdedóvóképző-intézetek számára. 

Láng-Peres. Rendszeres magyar nyelvtan. 8°, 43/» 
iv. bolti ára 40 kr., netto ára 30 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, I. oszt. sz. 8°, 11 Va iv, 
bolti ára 1 frt, netto ára 75 kr. 

Láng-Peres. Olvasókönyv, II. oszt. sz. 8°, 17'A iv, 
bolti ára 1 frt 60 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Láng-Peres. A magyar irodalom ismertetése. 8°, 5 iv, 
bolti ára 40 kr., netto ára 3 ) kr. 

Peres-Fodor-Exner-l)r. Imre. Vezérkönyv az állandó 
gyermek-menedékházakat vezető nők számára. 8°, 
12Va iv, számos ábrával, fűzve, bolti ára 2 frt, 
netto ára 1 frt 50 kr. 

Koboz József. Módszeres beszéd- és olvasási gya-
korlatok dadogók számára, fűzve bolti ára 1 frt 
50 kr., netto ára 1 frt 20 kr. 

Roboz .József. Olvasó-és nyelvgyakorló-könyv siket-
némák számára. Kötve bolti ára 40 kr., netto 32 kr. 

V. Tantervek és szervezeti szabályok. 

Tanterv a népiskola számára. 8°, 3 iv. fűzve 
(1877. 21678. sz. r.) netto ára 27 kr. 

Tanterv a nem magyar ajkú népiskolák számára 
8°, 3 iv, fűzve. (1879. 17281. sr. a.) netto ára 20 kr. 

Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső 
népisk. szám. (1882. évi 18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a gazd. szaktanitással egybekapcsolt felső 
népisk. szám. Fűzve. (1882.18634. sz. r.) netto 10 kr. 

Tanterv a felső népiskolák (fiuk és leányok) szá-
mára. 8", PA iv fűzve, netto ára 15 kr. 

Tanterv a polgári fiúiskolák számára. 8", 2 iv, fűzve. 
(1879. 25409. sz. r.j netto ára 20 kr. 

Tanterv a polg. leányiskolák számára. 8°, 2 iv, fűzve. 
(1887. 2900. sz. r.) bolti ára 20 kr. 

Tanterv a m. kir. állami elemi tanitó-képezdék szá-
mára. 8", 1 iv, fűzve. (1882. 3998. sz. r.) n. ára 16 kr. 

Tanterv a magy. kir. állami elemi tanitónő-képez-
dék szám. Fűzve. (1881. 20364. sz. r.) netto 13 kr. 

Tanterv a bpesti m. kir. áll. polg. isk. tanitó-képezde 
számára. Fűzve. (1896. 58031. sz. r.) Bolti ára 80 
kr., netto ára 60 kr. 

Tanterv a házi ipari munkamesternő-képezde szá-
mára. 8°, '/a iv, (1877. 22678. sz. r.) netto ára 5 kr. 

A közép ipartanoda szervezete. 8°, 1V< iv, fűzve. 
(1877. 2304. sz. r.) netto ára 12 kr. 

Az iparos tanulók iskolai szervezete. 8", 2'A iv, 
fűzve. (1893. 33561. sz. r.i netto ára 20 kr. 

Az iparos segédeket továbbképző-tanfolyam szerve-
zete. (1891. 35527. sz. a.) Bolti ára 6 kr., n. ára 5 kr. 

A kereskedő tanoncziskolák szervezete. 8°, 2 iv, 
fűzve, (1897. 25314. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Felső kereskedelmi iskolák szervezete. Fűzve, bolti 
ára 40 kr., netto ára 32 kr. 

Felsőbb leányiskola szervezete. 8", 2 iv, fűzve. 
(18^7. 28999. sz. r.) netto ára 38 kr. 

Az állami felsőbb leányiskolák tanulóit illető 
rendtartási szabályok. 'Fűzve. (1887. 28999. sz. 
r.) netto ára 10 kr. 

Női kereskedelmi tanfolyamok szervezete. (1891. 
52258/1890.) 5 kr. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete és tanterve. 
Fűzve. (1896. évi 60764. sz. r.) Bolti ára 15 kr., 
netto ára 12 kr. 

Ugyanaz tót nyelven. Fűzve. Bolti ára 15 kr., netto 
ára 12 kr. 

VI. Szabályrendeletek és utasítások. 

Szabályrendelet az áll. népiskolák (elemi) tanítók és 
tanítónők képesítési vizsgálatairól. (1892. 12152. sz. 
r.) netto ára S kr. 

Szabályrendelet a felső nép- és polg. isk. tanítók 
és tanítónők képesítési vizsgálatairól. Fűzve. 
(1893. 13071. sz. r.) netto ára 20 kr. 

Szabályrendelet az áll. el. és polg. iskolai tanitó- és 
tanitónőkép. igazgatásáról. Fűzve. (1877. 10998. 
sz. r.) netto ára 8 kr. 

Szabályrendelet a tanítók testületekké alakulásá-
ról és ezek működéséről. Fűzve, netto ára 5 kr. 

Szabályrendelet az állami képezdék tanárai és az ál-
lami v. államilag segélyzett iskolai tanitók ötödik 
évi pótléka megállapításáról. Fűzve, netto ára 8 kr. 

Utasítás az áll. népoktatási tanintézetek gondnoksá-
gai számára. (186rf-iki XXXVIlI.és 1876-iki XXVIII. 
t.-cz.) Fűzve. (1876. 20311. sz. r.) netto ára 16 kr. 

Utasítás az iskoiák számadásainak szerkesztése kö-
rül követendő eljárásról. Netto ára 2 kr. 

Utasítás a tanitók fizetése és rendezése tárgyá-
ban. (1893. évi XXVI. t.-cz., 1894. márcz. 
2-án lOOOO. sz. r.) Bolti ára 20 kr., netto ára 16 kr. 

Utasítás a népnevelési tanfelügyelőségek számára. 
(1868-iki XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. t.-cz.) 
Fűzve, netto ára 12 kr. 

Utasítás a m. kir. tanfelügyelők számára a magyar 
nyelv tárgyában. (1879. évi XVIII. t.-cz. végre-
hajtása tárgy.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás am. kir. tanfel. számára a népoktatás álla-
potáról szóló statistikai adatok tárgyában. (1891. 
2604. 1890. sz. r.) Fűzve, netto ára 10 kr. 

Utasítás a községi iskolai alapvagyon kezeléséről, 
az 1868. XXXVIII. t.-cz. értei. (Í887. 28999. sz. r.) 
Fűzve, netto ára 6 kr. 

Utasítás a polgári községek számára. (1868.XXXVIII. 
és 1876. XXVIII. t.-cz.) Fűzve, netto ára 16 kr. 

Ugyanaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
Utasítás tót „ „ „ „ 20 kr. 

,, román „ ., .. „ 20 kr. 
,, községi iskolaszékek sz. (1*68. évi 

XXXVIIt. és 1878. évi XXVIII. t.-cz.) b űzve, netto 
ára 13 kr. 
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Vgyauaz német nyelven. Fűzve, netto ára 20 kr. 
tót „ „ „ „ 20 kr. 

Utasítás a kir. tanfelügyelők számára a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 35 kr. 

"Utasítás a községi és állami kisdedóvodák és gyer-
mekmenedékházak felügyető bizottságai (községi 
iskolaszékek és állami iskolai gondnokságok) szá-
mára a kisdedóvásról szóió 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 35 kr. 

Utasítás a polgári községek számára, a kisdedóvásról 
szóló 1891. évi XV. t.-cz. végrehajtása tárgyában. 
Netto ára 50 kr. 

Utasítás a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
számára a kisdedóvásról szóló 1891. évi XV. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. Netto ára 20 kr. 

Utasítás az állandó és nyári gyermek-menedékháza-
kat vezető dajkák képesitése tárgyában. Netto 
ára 22 kr. 

A budapesti VI. kerületi állami polgári iskolai 
tanitónőképző-intézettel kapcsolatban szervezett 
országos felső nép- és polgári iskolai tanitóliő-
vizsgáló-bizottság szabályzata. 8°, l5/a ív, fűzve. 
(1898. 17139. sz. r.) Netto ára 20 kr. 

Szabályzat az áflami, községi, társulati és magán felső 
nép- és polgári fiu- és leányiskolákban tartandó 
nyilvános, magán-, pót- és javitó-vizsgálatokról. 
(1895. 5009. sz. r.) Bolti ára 20 kr. Netto ára 15 kr. 

Szabályzat az állami, községi, társulati és magán jel-
legű népoktatási intézetek, kereskedelmi és ipar-
iskoláktan- és segédkönyveinek megbirálása, enge-
délyezése és használata tárgyában. 'A iv. (18~8. 
17.589. sz. r.) Netto ára 10 kr. 

Szabályzat a népoktatási intézetek, felsőbb leány-
iskolák, kereskedelmi és alsótokú ipariskolák tan-
és segédkönyvek megbirálása, engedélyezése és 
használatba vétele tárgyában. (1S92. 55800. sz. r.) 
Netto ára 10 kr. 

1. Jegyzék. Ugyanazokról. 2 iv. (1888. 17358. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — II. Jegyzék. Ugyanazokról. 
'/.< iv. (1^89. 14539. sz. r.) Netto ára 5 kr. 
III. Jegyzék. Ugyanazokról. (1890. Í5826. sz. r.) 
Netto ára 25 kr. — IV. Jegyzék. Ugyanazokról. 
(1891. 26704. sz. r.) Netto ára 25 kr. — V. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1892. évi 246)6. SZ. rend.) Netto ára 
•25 kr. — VI. Jegyzék. Ugyanazokról. (1893. évi 
25235. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — VII. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1894. évi 2845. sz. e.) Netto ára 
25 kr. — VIII. Jegyzék. Ugyanazokról. (1895. évi 
54252. sz. rend.) Netto ára 25 kr. — IX. Jegyzék. 
Ugyanazokról. (1896. évi 64186. sz. rend.) Netto 
ára 25 kr. — X. Jegyzék. Ugyanazokról. (1897. 
évi 71662. sz. r.) Netto ára 25 kr. 

VII. Népisk. kezel, és rendtart. nyomtatványok. 
Iskolai pénztári napló AJ minta. Netto ára 2 kr. 
Iskolai pénztári főkönyv (rendes évi számadás). 

Bj minta. Netto ára 4 kr. 
Népiskolai költségvetési nyomtatvány. Netto ára 3 kr. 
Az iskolai alap vagyon évi jövedelemről szólószámadás 

(kapcsolatban az utasítással, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-cz. 38. és 39. §-a értelmében). Netto ára 3 kr. 

Felvételi napló a/2, minta. 1 iv netto ára l '/s kr. 
Anyakönyv Bj minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
b/2. Előmeneteli és mulasztási napló 1 iv 4 tanu-

lóra, netto ára l'/s kr. 
Nyilvántartási napló ÚJ minta 1 iv netto ára 5 kr. 
Együttes összeirási kimutatás a 3—14. életévet be-

töltő gyermekek részére. 1 iv netto ára 2 kr. 
Névszerinti kimutatás a tényleg iskolába járó gyer-

mekekről BJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Mulasztási kimutatás GJ minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Bérszerzödés a kincstár által bérbeveendö épületek 

számára, i iv netto ára 3 kr. 
Tandíjmentességért folyamodók kimutatása. 1 iv 

netto ára 2 kr. 
Polgári iskolai anyakönyvi napló (kül és beliv). 1 iv 

netto ára 5 kr. 

! Polgári iskolai anyakönyvi napló a magán-, pót- és 
javitó-vizsgálatokról (kül- és beliv). 1 ir bolti ára 
5 kr., netto ára 4 kr. 

Polg. isk. előmeneteli és mulasztási napló b/5, 1 iv 
4 tanulóra, netto ára 1'/« kr. 

Leltári nyomtatvány a népiskolák számára (kül- és 
beliv). I iv bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 

Minősitvényi táblázat tanítók számára. 1 iv netto 
ára 2'/í kr. 

VIII. Kisdedóvodai és gyermekmenedékházi 
rendtartási nyomtatványok. 

Az állami kisdédóvónőképzö-intézetek szervezeti 
szabályzata. 25 kr. 

A. kisdedóvónőképző-intézetek tanterve. 12 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónőképző-intézet-

ben végzettek számára. AJ minta. Netto ára 5 kr. 
Kisdedóvónői oklevél. Kisdedóvónői képesítő vizsgá-

latra bocsátottak számára. BJ minta. Netto ára 5 kr. 
Jegyzéke az állami kisdedóvónőképző-intézetek szá-

mára szükséges könyvek és tanszereknek (1892. 
49.308. sz.) 15 kr. 

Együttes összeirási kimutatás a 3 — 14. életévet 
betöltő gyermekekről. 2 kr. 

Kisdedóvodai felvételi napló, a/l m, l ' /i kr. 
Kisdedóvodai felvételi jegy, 'A kr. 
Kisdedóvodai mulasztási napló, bel- és küliv, 

b/1 m„ l '/s kr. 
Kisdedóvodából igazolatlanul elmaradó gyermekek 

jegyzéke. 2 kr. 
A kellő gondozás és felügyeletben állandóan nem ré-

szesülő 3—5 évet betöltő gyermekek névsora, 2 kr. 
Nyári gyermek-menedék házak vezetésére kép. anya-

könyv, netto ára 4 kr., bolti ára 5 kr. 
Nyári gyermek-menedék házak vezetésére képesítő 

bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára I kr. 
Állandó gyermek-menedékházak vezetésére képe-

sítő bizonyítvány, netto ára 3 kr., bolti ára 4 kr. 

IX . Ipariskolai nyomtatványok. 
Felvételi lap, nétto ára Vs kr. 
Költségvetés, bolti ára 4 kr., netto ára 3 kr. 
Felvételi jegy. bolti ára l 'A kr., netto ára 1 kr. 
Mulasztási kimutatás (bel- és küliv), bolti ára 27* 

kr., netto ára 2 kr. 
Felvételi napló (bel- és küliv), a/3 m., ára 2 kr. 
Osztálynapló (bel-és küliv), boltiára 2'A, netto ára 2 kr. 

| Mulasztási napló (bel- és küliv), b/3 m., ára 1 'A kr. 
Anyakönyv és osztályzati napló (bel- és küliv), bolti 

ára 2'A kr., netto ára 2 kr. 
Bizonyítvány, bolti ára l'A kr., netto ára 1 kr. 
Iparos tanulók iskola-szervezete. Netto ára 20 kr. 
Ipariskolai ellenőrző könyvecske. Netto ára 15 kr. 

X. Nyomtatványok képezdék számára. 

Felvételi napló. AJ minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Anyakönyv. BJ minta. Kül- és beliv. 1 iv netto ára 5 kr. 
Mulasztási napló. C) minta. 1 iv netto ára 5 kr. 
Képesitö vizsgálatot tett népiskolai tauitók (tanitó-

nők) anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Kivonat a képesitö vizsgálatot tett népisk. tanítók 

(tanitónök) anyakönyvéből. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. képesitö vizsgálatok osztályozó ive. 1 iv 

netto ára 5 kr. 
Népisk. tornatanitóságra képesített tanítónők anya-

könyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Népisk. munkamesternöi képesitö vizsgálatot tett 

tanitónök anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Egyházi ének- és zenéből vizsgálatot tett tanitók 

anyakönyve. 1 iv netto ára 5 kr. 
Értesítő tanitóképző-intézet növendékéről. 1 iv 2 pL 

Kizárólag a tanítóképző-intézetek részére ingyen, 
t 

XI. Népiskolai takarékpénztári nyomtatványok. 
Betéti könyvecske. 1 drb netto ára l'A kr. 
Betéti napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
Visszafizetési napló. 1 iv netto ára 4 kr. 
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XII. Bizonyítványok és oklevelek. 
Népiskolai értesitö. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai (elemi) bizonyítvány. 1 p. netto ára 2 kr. 
Pelsö népiskolai bizonyítvány fiuk számára. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Pelsö népiskolai bizonyítvány leányok számára. 1 

péld. netto ára 2 kr. 
Gazdasági szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Ipari szakosztálylyal megtoldott felső népiskolai 

bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Polg ri leányiskolái bizonyítvány. 1 péld.netto ára2 kr. 
Polgári fiúiskolái bizonyítvány, magán-tanulók ré-

szere, 1 péid. bolti ára 2 kr, net to á.ra 1'/» kr. 
Polgári leányiskolái bizonyítvány, magán-tanulók 

részére. 1 péld. bolti ára 2 kr, netto ára l 'A kr. 
Tanitóképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Tanitónöképezdei bizonyítvány. 1 péld. netto ára 4 kr. 
Munkamesteruöi bizonyítvány. 1 péld. netto ára 2 kr 
Népiskolai tanítói oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Népiskolai tanítónői oklevél. 1 péld. netto ára 5 kr. 
Pelsö nép- és polgári isk. tanítói oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Pelsö nép- és polgári isk. tanítónői oklevél. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Egyházi ének- és zene-bizonyitvány. 1 péld. n.ára 2 kr. 
Elemi népisk. tornatanitónöi bizonyítvány. 1 péld. 

netto ára 2 kr. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítói díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz : Mennyiség- f;s természettud. szakcsoportra. 
Ugyanaz : Zenészeti szakcsoportra. 
Felső nép- és polgári iskolai tanítónői díszoklevél. 

Nyelv- és történettudományi szakcsoportra. 
Ugyanaz: Mennyiség- és természfttudományi szak-

csoportra. Egy-egy pld. netto ára 60 kr. 

XI I I . Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend. 1 példány netto ára 3 kr. 
Jelentő ív a tanév kezdetén. 1 péld. netto ára 2 kr. 
Jelentő iv a tanév végén. 1 példány netto ára 2 kr. 
Végleges bizonyítvány a felsőbb leányiskolák szá-

mára (diszes kiállításban). Netto ára 60 kr. 
A felsőbb leányiskolák és a polgári iskolák szá-

mára szükséges tanszerek jegyzéke. (i«96. jul . 
13-án 20.690. sz.) Fűzve netto ára 25 kr. 

Szabályzat a felvételi és tandíjakról az állami 
felsőbb leányiskolákban. Fűzve ; bolti ára 25 kr., 
netto ára 20 kr. 

X I V . Felső keresk. iskolai nyomtatványok. 

Felső kereskedelmi iskolák részére: B o I t i á r a Netto ára 
1. Érettségi bizonyítvány . . . . 5 kr. 4 kr. 
2. Bizonyítvány 5 „ 4 „ 
3. Beirókönyv, kül- vagy belív . . 4 „ 3 ,, 
4. Tanulmányi napló, kül- v. belív 4 „ 3 „ 
5. Fegyelmi napló, kül- v. belív 4 „ 3 ., 
6. Kimutatáséretts.vizsg.,kül-v.belív 5 „ 4 „ 
7. Osztály-névkönyv 5 „ 4 „ 

X V . Női keresk. szaktanfolyami nyomtatványok. 

Bizonyítvány. 1 iv netto ára 3 kr. 
Értesítő. 1 példány netto ára 2 kr. 
Anyakönyv. 1 példány netto ára 2 kr. 
Női kereskedelmi szaktanfolyamról szóló statistikai 

kimutatás. 1 iv bolti ára 5 kr., netto ára 4 kr. 
A női kereskedelmi szaktanfolyam szervezete (1891— 

59258/90. sz. r., módosítva 1893. év 26885. sz. r.) 
Netto ára 5 kr. 

X V I . Tanfe lügye lő i kezelési nyomtatványok. 

Iktatókönyv. I. minta. 1 iv netto ár a 'ó kr. 
Tárgymutató. II. minta. I iv netto ára § kr. 
Előadó-ív. III. minta. 1 iv netto ára 2 ki . 

Iskolalátogatási napló. IV. minta. 1 iv netto ára 2 kr . 
Tanfelügyelő kezeihez kiutalványozott pénzek nap-

lója. V. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Iskolaszék vagy gondnokságokhoz kiutalványozott 

pénzek naplója. VI. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jutalom v. segélyre kiutalványozott pénzek naplója. 

VII. minta. 1 iv netto ára 2 kr. 
Tanítói és tanulói pályáról eltiltottak névjegyzéke. 

VIII. minta 1 iv netto ára 2 kr. 
Kitiltott könyvek kimutatása. IX. m. 1 iv n. ára 2 kr. 
Tanítói és nyugdíj kimutatás. X. 111. 1 iv n ára 3 kr. 
Tanítói változási jelentés. XI. ni. 1 iv netto ára 1 kr. 
Határidő-napló. 1 iv netto ára 2 kr. 
Jegyzék a teljesített iskolalátogatásról. 1 iv ne t to 

ára l 'A kr. 

X V I I . Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtatványok. 

Felvételi napló, bel- és küliv, a/2 m., netto ára 1V2 kr . 
Mulasztási napló, bel- és küliv, b/2 m., ára '1 'A 1- r. 
Haladási napló, bel- és küliv,bolti ára 4 kr, n .ára 3 1er. 
Mulasztási kimutatás, 1 iv, bolti ára 4 kr, n. ára 3 kr. 

T a n e s z k ö z ö k . 

1. S z e m l é l e t i képek.* 

I-ső, 11-ik, 111-ik és IV-ik szállítmány. Egy-egy 
szállítmány (10—10 kép) bolti ára 6 fr t 50 kr, 
netto ára 5 f r t 85 kr. — Az egyes szállítmány tar-
talmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

2. T e r m é s z e t r a j z i é s g a z d á s z a t i s z í n e z e t t 
táblák . 

Az emberi test boneztana (5 színezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 7 fr t 50 kr. 

A hazai mérges növények (12 szinezett tábla, magya-
rázó szöveggel), netto ára 12 frt 60 kr. 

Az ehető és mérges gombák (12 színezett tábla , 
magyarázó szöveggel), netto ára 12 fr t 60 kr. 

Alagcsöveíés 1 tábla, 5. sz., netto ára 1 frt. 
líétontözés 1 tábla, 6. sz., net tó ára 1 frt. 
Dohánytermelés 1 tábla, 18. sz., netto ára 1 frt. 
Lentermelés 1 tábla, 19. sz., netto ára 1 frt . 
líaromlitenyésztés 1 tábla, 27. sz., netto ára 1 f r t . 
Hasznos es nem hasznos madarak 1 tábla, 30. sz., 

netto ára 1 frt. 
3. Rasc'n-fele t e r m é s z e t r a j z i táblák. (16 drb 

színezett t á b l a , állat-, növény- és ásványtan, 
tabl.ipapirra felhúzva és 4'A ívre ter jedő ma-
gyarázó szöveggel.) Netto ára 6 frt 60 kr. 

4 . G ö n c z y P . A méter-mértékek fali t áb lá j a , 
magyarázó Utasítással, magyar, német, tót, rutén,, 
romai t szerb és vend nyelven, bolti ára 80 kr, 
netto ara 70 kr — A tábla Utasítás nélkül bolti 
ára 50 kr, netto ára 45 kr. — Az Utasítás tábla 
nélkül, Doiti ára. 30 kr, netto ára 25 kr. Szerb-
Utasítás nem kapható. 

5. G ö n c z y P . U t a s í t á s a földgömbhöz és Tellu-
riumdozi. 8 ° , 7 - i v , fűzve, bolti ára75 kr . ,n .ára 60 kr. 

6. G ö n c z y P . Épüle t tervek . Magyar, tót és szerb 
nyelven, 1 péld. bolti ára 1 frt 20 kr. n. ára 1 frt. 

7. Meißner Alfons- fé le s z á m v e t ö - k é s z ü l é k az 
elemi és polg. isk. számára utasítással, n. ára 18 fr t . 

8. S z á m o l ó g é p g o l y ó k k a l (141 cm. hosszú). Netto-
ára 6 frt . 

9. Bopp. Méter -mér tékek g y ű j t e m é n y e , netto-
ára 5 frt . — A tartalmát lásd a füzetes árjegyzékben. 

K o g u t o v i c z é s Társa- fé l e fali t érképek . 
Magyarország fali térképe, vászonra húzva, bolti 

ára 5 f r t 75 kr, netto ára 4 frt 75 kr. Léezekkel, 
bolti ára 7 frt. netto ára 6 frt . — Magyarország 
hegy- és vízrajzi fali térképe, vászonra liuzva, 

* Az I-só szállitmany, sajtó alá rendezes miatt, ez idő szerint 
nem kapható. 
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bolti ára 5 fr t 75 kr. netto ára 4 f r t 75 kr. Léczekkel, 
bolti ára 7 fr t , netto ára 6 frt . — Magyarország 
folyóhálózati fali térképe, vászonra húzva és 
iéczekkel ellátva, bolti ára 14 frt. netto ára 13 frt . 
Magyarország Szt. István halálakor (1038-ban), 
fali térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, 
netto ára li f r t 50 kr. Léczekkel. bulti ára 9 frt . 
netto ára 8 fr t . — Magyarország 1847-ben, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 fr t 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. Léczekkel. bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt — Magyarország a pragmatica 
sanctio előtt (1720-ban), fali térkép, vászonra 
húzva, bolti ára 7 f r t ">0 kr, nett ) ára 6 frt 
50 kr. Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. 
— Magyarország I . Mátyás király halálakor, 
fali térkép, vászonra húzva., bolti ára 7 frt 50 kr. 
netto ára 6 frt 50 kr. Léczellel, bolti ára 9 frt, 
netto ára 8 frt. — Magyarország 1CS3-ban a 
török uralom legnagyobb kiterjedésében, fali 
térkép, vászonra húzva, bolti ára 7 frt, 50 kr, 
netto ára 6 fr t 50 kr. Uczekkel. bolti ára 9 frt , 
netto ára 8 fr t — A római birodalom legnagyobb 
kiterjedése korában, fali térkéj ' , vászonra húzva, 
bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 6 f r t 50 kr. 
Léczekkel, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
CSraeczia fal i térképe, vászonra húzva, bolti ára 
7 tr t 50 kr, netto ára 6 fr t 50 kr. Léczékkel, 
bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Osztrák-Magyar 
monarchia fali térképe, vászonra húzva, bolti ára 
5 fr t 75 kr, netto ára 4 f r t 75 kr. — Léczczel, 
bolti ára 7 frt , netto ára 6 frt. — Európa fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 fr t 25 kr, 
netto ára 5 frt. Léczckkel, bolti ára 7 frt 25 kr, netto 
ára 6 frt 2 > kr. — Európa fali térképe. (Tör-
téneti—hon,foglalás-kor.) Vászonra húzva, bolti ára 
7 f r t 50 kr. netto ára 6 frt 50 kr. — Léczckkel, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Afrika fali 
térképe, vászonra húzva, bolti ára 6 frt 50 kr, netto 
ára 5 fr t 50 kr. Léczékkel, bolti ára 7 f r t 50 kr, 
netto ára 6 f r t 50 kr. — Palesztina fali térképe, 
vászonra húzva, magyarázó szöveggel, bolti ára 
7 frt, netto ára 6 frt . Léczekkel, bolti ára 8 frt , 
netto ára 7 frt. — Föld képe fali térképe (öt 
része), féltekében, vászonra húzva, szöveggel, bolti 
ára 8 fr t 50 kr, netto ára 7 fr t 50 kr. Léczekkel. 
bolti ára 10 frt 50 kr, nett:> ára 9 frt 50 kr. — 
Európa Ii egy- és vízrajzi térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 6 frt, netto ára 5 frt . Léczczel ellátva, 
bolti ára 7 frt 25 kr, netto ára 6 frt 25 kr. — 
Európa átnézeti fali térképe, vászonra húzva, 
bolti ára 13 fr t 50 kr, netto ára 12 frt 50 kr. — 
Jjéczczel ellátva, bolti ára 16 frt, netto ára 15 frt. 
— Európa a népvándorlás korában, vászonra 
húzva, bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 6 fr t 
50 kr. Léczczel ellátva, bolti ára 9 frt. netto 
ára 8 frt. — Europa a keresztes hadjáratok ide-
jében, vászonra húzva, bolti ára 7 frt 50 kr, netto 
ára 6 frt 50 kr. — Léczczel ellátva, bolti ára 
9 frt, netto ára 8 fr t — Európa a renaissance s 
Mátyás király korában, vászonra húzva, bolti ára 
7 f r t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, 
bolti ára 9 frt. netto ára 8 frt. — Európa a 
reformáczió idejében, vászonra húzva, bolti ára 
7 ' frt 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. — Léczczel 
ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt . — 
Európa a XVIII. század elején, vászonra húzva, 
bolti ára 7 fr t 50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 9 frt, netto ára 8 frt. — 
Európa a franczia forradalom és Napoleon korá-
ban (1810-ben), vászonra húzva, bolti ára 7 fr t 
50 kr, netto ára 6 frt 50 kr. Léczczel ellátva, bolti 
ára 9 frt, netto ára 8 frt. — Ázsia fali térképe, 
vászonra húzva, bolti ára 9 frt, netto ára 
8 frt. Léczczel ellátva, bolti ára 11 frt, netto 
ára 10 frt. — Dél-Amerika fali térképe, \ászonra 
húzva, bolti ára 7 frt, netto ára- 6 frt. Lécz-
czel ellátva, bolti ára 8 fr t 25 kr, netto ára 7 fr t 
25 kr. 

Gönczy-féle fali térképek. 
Észak-Amerika fali térképe, netto ára 3 f r t 60 kr. 

— Dél-Amerika fali térképe, netto ára 3 frt 
60 kr. — Ausztrália íali térképe, net to ára 
3 frt 60 kr. 

K o g u t o v i c z és Társa- fé le k é z i a t la szok . 
Elemi iskolai atlasz, elemi és felső népisk. számára, 

bolti ára 60, netto ára 50 kr. — Kis atlasz. A pest-
megyei elemi iskolák számára, bolti ára 35, netto 
ára 32 kr. — Kis atlasz. Elemi iskolák számára, 
11 térképpel, bolti ára 30, n. ára 28 kr. — Földrajzi 
iskolai atlasz, bekötve, bolti ára 1 fr t . n. ára 
90 kr. — Történelmi iskolai atlasz, gymnasium, 
reáliskola, felsőbb leány-, felső keresk. iskolák, 
tanítóképző-intézetek és polgári iskolák szániára; 
fűzve, bolti ára 2 f r t 50 kr, n. ára 2 f r t 25 k r ; 
kötve, bolti ára 3 frt, n. ára 2 fr t 70 kr. 

K é z i térképek, 
Magyarország kézi térképe, bolti ára 18 kr, n. ára 

15 kr. — Magyarország kézi térképe, (a megyék 
külön színezve), b. ára 15. n. ára 12 kr. — Magyar-
ország hegy- és vízrajzi kézi térképe, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Palesztina kézi térképe, bolti 
ára 18, n. á ra l5kr . — Európa a magyarok honfogla-
lása ésafrank birodalom szétbomlása idejében, bolti 
ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a keresztes hadjáratok 
idejében, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a 
renaissance és Mátyás király idejében, bolti ára 
15, n. ára 12 kr. — Európa a reformáczió idejében, 
bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa a XVIII. 
század elején, bolti ára 15, n. ára 12 kr. — Európa 
a franczia forradalom és Napoleon korában, bolti 
ára 15 n. ára 12 kr. — Osztrák-magyar monarchia 
politikai kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Osztrák-magyar monarchia liegy- és vízrajzi 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Amerika 
kézi térképe, n. ára 15 kr. — Ausztrália kőzi tér-
képe, n. ára 15 kr. — A térképpel való ábrázolás 
alapfogalmai, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Budapest 
fő- ós székváros tervrajza, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Budapest és környé e, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 
— Európa politikai kézi térképe, bolti ára 10, 
n. ára 9 kr. — Európa hegy- és vízrajzi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ázsia kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr, — Afrika kézi térképe, 
bolti ára, 10, n. ára 9 kr — Amerika kézi térképe, 
bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Ausztrália és Polinézia 
kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. — Plauiglo-
busok (síkgömbök) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 
9 kr. — A föld iit része (Mercator-féle projectió-
ban) kézi térképe, bolti ára 10, n. ára 9 kr. 

M e g y e i k é z i térképek. 
Arad, Baranya, Bács-Bodrog, Bihar, Kolozs, Pest, 

Pozsony, Somogy, Szathmár, Temes, Torda-
Aranyos, Torontál, Vas, Zala megye, egy példánya 
bolti ára 15, n. ára 10 kr. - Abauj-Torna, 
Csongrád, Hajdú, Bars, Borsod, Esztergom, (íyőr, 
Komárom, Nógrád, Mosony, Tolna, Szeben, Sop-
ron, Szepes, Veszprém megye, egy példánya bolti 
ára 10, n. 9 kr. — Alsó-Fehér, Nyitra megye, 
egy-egy példánya bolti ára 15, n. ára 12 kr. 

S z e m l é l e t i képek 
f e l s ő b b t a n i n t é z e t e k s z á m á r a . 

Budapest látképe, felhuzatlanul, bolti ára 6 frt, 
netto ára 5 frt. Fiume látképe, felhuzatlanul. bolti 
ára 5 frt, netto ára 4 frt 50 kr. Árva váralja lát-
képe, felhuzatlanul, bolti ára 3 frt, netto ára 
2 fr t 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 3 forint 50 kr, netto ára 3 frt 25 kr. A Bala-
ton, Badacsony és Szigligettel, felhuzatlanul, bolti 
ára 3 frt, netto ára 2 fr t 75 kr. Ugyanaz : felhúzva 

| táblapapirra, bolti ára 3 frt 50 kr, netto ára 
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3 fit 25 kr. A magyar szent korona és koroná-
zási jelvények, felhuzatlannl. bolti ára 4 frt, netto 
ára 3 frt 75 kr. Ugyanaz : felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 4 frt 75 kr, netto ára 4 frt 40 kr. 
Yajda-Hnnyad, felliuzatlan, bolti ára 2 frt, netto 
ára 1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, 
bolti ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A jáki 
templom, felhuzatlannl, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz : felhnzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A bártfai 
Városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
1 frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. A lőcsei 
városház, felhuzatlan, bolti ára 2 frt, netto ára 
] frt 80 kr. Ugyanaz: felhúzva táblapapirra, bolti 
ára 2 frt 50 kr, netto ára 2 frt 30 kr. 

B) Kath. népiskolák számára. 
ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 8°. 

6V» iv, kötve, bolti ára ltí kr, netto ára 15 kr. 
Német nyelven. 8°, 5'/J iv, kötve, b. ára 16, n. ára 14 kr. 
Tót nyelven. 8", 5'A iv, kötve, b. ára 16. n. ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népisk II. oszt. 

számára. 8°, 8'A iv, kötve, b. ára 27, n ára 22 kr. 
Német nyelven. 8°, 10V« iv, kötve, b.ára '25, n. ára 21 kr. 
Tót nyelven. 8", 9'A iv, kötve, b. ára 25, n. ára 21 ki-
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. osztálya számára. 8*, 16'A iv. kötve, 
bolti ára 48 kr, netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8°, 16 iv, kötve, b. ára 41, n.ára 34 kr. 
Tót nyelven. 8°, lö'/i iv, kötve, b.ára 48kr, n.ára 40kr. 
Olvasókönyv az elemi és városi iskolák IV. és V. oszt. 

számára. 8". 19 iv, kötve, bolti ára 63 kr, n ára 52 kr. 
Német nyelven. 8°, 19 Vs iv, kötve, bolti ára 64 kr, 

netto ára 53 kr. 
Harmadik nyelvkönyv a levélírásba való bevezetés-

sel, népiskolák III. és IV. osztálya számára. 8°, 
13 iv, kötve, bolti ára 40 kr, netto ára 33 kr. 

Német nyelven. 8", 17'A iv, kötve, bolti ára 40 kr. 
netto ára 33 kr. 

Tót nyelven. 8°, lö'/i iv, kötve, b.ára 37 kr, n.ára 31 kr. 
Német betűző a népiskolák számára. 8', 2'/i iv, 

fűzve, bolti ára 7 kr, netto ára 6 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák III. oszt. 

számára. 8°, 10 iv, kötve, b. ára 32 kr. n. ára 27 kr. 
Gyakorlati német nyelvtan a népiskolák IV. oszt. 

számára. 8°, 15 Vs iv, kötve, b. ára 41 kr, n. ára 34 kr. 
A számjegyekkeli számolás módszertana, czélszerü 

összeköttetésben a fejszámolással. — Útmutatás 
a népiskolák III. és IV. osztálya számára szolgáló 
számolási gyakorlókönyvhöz. 8°, 12'A iv, kötve, 
bolti ára 41 kr, netto ára 36 kr. 

Tót nyelven. 8°, 12'/< iv. kötve, b.ára 47kr, n.ára 39kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák szá-

mára. 8", 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, n. ára 21 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák III. osz-

tálya számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr, 
netto ára 15 kr. 

Tót nyelven. 8°, 6 iv, kötve, b. ára 18 kr, n. ára 15 kr. 
Német számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. osz-

tálya számára. 8°, 6'/s iv. kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Tót nyelven. 8", 6'/« iv, kötve, b ára 21 kr, n. ára 18 kr. 
Német. Fejszámolási módszertan a népiskolák I. és 

II. osztálya számára. — Tanítók és tanítójelöltek 
számára. 8°, 12'/s iv, kötve, b. ára 32 kr, n. ára 27 kr. 

Tót nyelven. 8°, 9Vs iv, kötve, b.ára 32 kr, n.ára27 kr. 
Fali olvasótábla. 1 teljes példány = 12 lap, ára, 

1 frt 31 kr. 
Német nyelven. 1 teljes példány = 10 lap, ára 89 kr. 
Tót nyelven. I teljes példány = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 
Horvát nyelven. 1 teljes péld. = 12 lap, ára 1 frt 15 kr. 

Izraelita iskolák számára. 
Német ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 

8°, 5'/i iv, kötve, bolti ára 16 kr, netto ára 14 kr. 
Első nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

II. osztálya számára. 8", 9'/< iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

Német nyelven. 8°, l l iv, kötve, b.ára 27 kr,n.ára 22 kr. 
Második nyelvgyakorló- és olvasókönyv a népiskolák 

III. és IV. oszt. számára. 8°, 177s iv. kötve, bolti 
ára 48 kr. netto ára 40 kr. 

Német nyelven. 8*, 17'/» iv, kötve, bolti ára 41 kr. 
netto ára 34 kr. 

Héber ABC- és olvasókönyv a népiskolák számára. 
8U, 4 iv, kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Német. Számolási gyakorlók, a népiskolák számára. 
8°, 8 iv, kötve, bolti ára 25 kr, netto ára 21 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák 1IL 
oszt. számára. 8°, 6 iv, kötve, bolti ára 18 kr,. 
netto ára 15 kr. 

Német. Számolási gyakorlókönyv a népiskolák IV. 
oszt. számára. 8", 6'A iv, kötve, bolti ára 21 kr, 
netto ára 18 kr. 

Szerb iskolák szamára. 

U,EpiuítsNOí nlíHÍE 3<\ oymvrpEKAÉHÍE CÉPKCHH\x H A ^ Í A -

NMX* ovMHAHipx. (Egyházi énekek, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8°, 5'/« iv, fűzve, bolti ára 
13 kr, netto ára 11 kr. 

II3X "̂ AATtípA nfpKONAMÄANOE OVII pAÍKHEHIE KX OVIIO-
TpEGAENÍÍO K7, CAABÉHOCÉpECKHXX NApÓAfIKI\7, oyvHI-
Am|JA\z. (Gyakorlatok a zsoltárból, a szerb nem-
zeti iskolák számára.) 8". IOV4 iv, kötve, bolti ára 
27 kr, netto ára 22 kr. 

H3Z HACOIAOKA (ÍEPSOHAHAAHOE oynpAlKIlÉNÍE KZ OV/'nO-
TpEKAÉNÍ'lO KX CAA KÉNOE£pECKU\Z NApoANhlXX O^lll-
A H I | I A \ - X . (Gyakorlatok a csassoszlovból, a szeri» 
nemzeti iskolák számára.) 8°, 31 1 iv, kötve, bolti 
ára 11 kr, netto ára 10 kr. 

K A T H X H C I T X MÁAWÍÍ «> HEÖNÍTCKAr(0 GV*NÓAA K X KÁp-
AOKII/k. (A karlóczai görög keleti synodus által 
kiadott Kis Katekizmus. 8°, 4Vs iv, kötve, bolti 
ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

BOCTOIUOI 'T . B'kponciiout.AaHM IiarnxHcici aa N U M E 

yieiiHiKe pa3pe*e v Borncnacaesiofi Eirapxiii B:i'i-
Koö. (A Báesmegyében levő gör. keleti felsőbb 
iskolák számára kiadott Katekizmus.) 8% 8'A iv, 
kötve, bolti ára 23 kr, netto ára 19 kr. 

Cpt>iHÍH KarHxucicfc. (Közép Katekizmus.) 8°, 3'A iv, 
kötve, bolti ára 13 kr, netto ára 11 kr. 

Majruü Kanixncict. (Kis Katekizmus.) 8*, l'/t iv, 
fűzve, bolti ára 4 kr, netto ára 3 kr. 

Román iskolák számára. 
KáTHxitit» MHKX, CA« CKSpTZ MzpTSpHCIipE APtnT 

AÍHM'OCZ PEHTpS CKOAAEAE HESNHTE pOM»N€l(JH. (Kis 
Katekizmus a görög-keleti román népiskolák szá-
mára.) 8", 4'A iv, kötve, bolti ára 14 kr, n. ára 12 kr. 

Ezen kiadványokból, az 1894. évi november hó 24-én 17.200. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében, 
az állami elemi és az államilag segélyezett községi elemi iskolákban mindazon tanulóknak, kik tandíj-
mentességben részesülnek, a szükséges tankönyvek ingyen engedélyeztetnek, az egyéb községi 
és felekezeti iskolák pedig minden tizedik példányt ingyen kapják. 

Budapesten, 1899. évi mározins hó 1. A Mr, tud.-egyetemi nyomda 

Igazgatósága. 

M. kir. tud.-egyetemi könyvnyomda. 



Második melléklet • Néptanítók Lapja 1899. évf. 9-ik számához. 

8912. számhoz. 
Pályázat. 

A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 
illető évi 100 frtos Bésán-féle ösztöndíjak megüre-
sedett hat állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíj-állomásokra bármely tanító- vagy 
tanítónőképző-intézet növendékei folyamodhatnak 
valláskülönbség nélkül; egyenlő minősítés esetében 
azonban a nő-növendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevelével illetőleg szüle-
tési bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizonyít-
ványával, esetleg az első időszakra vonatkozó érte-
sítőjével, 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 czímzett 
folyamodványok az állami intézeteknél az igazgató-
tanácshoz, a többieknél az intézeti igazgatóhoz 
1899. évi márczius hó 31-ig, ezek által pedig nm. 
gróf Csáky Albin v. b. t. t. úrhoz, mint az alapít-
vány gondnokához (Budapest, VI. ker., Andrássy-út 
114. sz.) folyó évi április hó 15-éig terjesztendők. 

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. 

Kelt Budapesten, 1899. évi február hó 11-én. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. 

(25/h -III—2) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Keresek ág. ev. tótul tudó, orgonálni képes segédet. 

Fizetés: havi 30 frt és lakás. Benka Pál, ev. nép-
tanító, Szarvason. (168—III—3) 

A cz ibakházal községi tanítónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : 360 frt a községtől, 
szabad lakás és kert. Megjegyeztetik, hogy a fizetés-
nek 400 frtig való kiegészíttetése és az ötödéves 
korpótlék a magas kormánytól már kérelmeztetett. 
Kérvények f. év február hó 28-ig a községi iskola-
szék elnökségéhez küldendők. Czibakháza, 1899 
január 30. Stéger István, elnök. Mohács István, 
jegyző. ( 1 8 9 - I I - 2 ) 

A nagykáro ly i ev. ref. elemi fiúiskola I—II. 
osztályáhozideiglenesen szervezett segédtanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Évi javadalma: 400 frt kész-
pénz, havi előleges részletekben. Mellékjövedelmet 
szerezhet. Ha megválasztott közmegelégedésre mű-
ködik, az iskolaügy rendezésekor, mely egy év 
alatt bekövetkezik, rendes tanítói állásra lép elő. 
Pályázhatnak okleveles nőtlen tanítók és képezde-
végzett ifjak márczius 5-ig alulírotthoz. Az állás 
április 5-én elfoglalandó. Személyes megjelenés elő-
nyül szolgál. Nagy-Károly, 1899 február 13. Asztalos 
György, ev. ref. lelkész. (190—II—2) 

Vasvármegyei Karakó község róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
1. készpénzben: a vallásalapítványi pénztárból 
123 frt 78 kr ; a községi pénztárból 53 f r t ; párbér-
pénz, stóla, harangozás, alapítványi kamatok stb. 
czímén : 111 fr t 99 kr. II. Természetben : 10.215 Q-öl 
föld hozama ; 3 hold munkálása ; 45 mérő karcz-rozs ; 
1 szekér széna, temetőfű; 8 méter tűzifa, értéke 
384 fr t 85 kr. Összesen 673 frt 62 kr. Korpótlék 
államsegélylyel. Választás folyó év márczius 20-án 
reggel 9 órakor. Személyes megjelenés kívántatik. 
Folyamodványok a karakói pleb. hivatalhoz (Vasm. 
u. p. Jánosháza) küldendők. (.232 — 111—1) 

Reform, orgonista s. kántort keres mielőbb Nánai 
Szüts Ferencz, Mezőtúron. (202—II—2) 

Moholy (Bácsmegye) nagyközségben a róm. kath. 
kántori állomás üresedésben lévén, ennek betöl-
tésére ezennel pályázat nyittatik. Az állomás java-
dalma : 1. Moholy község házi pénztárából havi elő-
leges részletekben fizetendő 500 frt. 2. A kántori 
lak beltelke után kiosztott 1000 Q-öl legelőjutalék 
föld haszonélvezete. 3. A hitközség tulajdonát képző 
kántorlakban szabad lakás. 4. Ostyasütésért a tem-
plompénztárból évenként 25 frt. 5. A kántort 
illető stóladíjak a következőleg vannak meghatá-
rozva : a) a házasulandóknak a kihirdetésre való be-
írásáért: helybelitől 50 kr, vidékitől 1 f r t ; b) teme-
téseknél : kis halott után stóla 25 kr, a háznál és 
a temetőben való magyar énekért 25 kr, nagy halott 
után stóla 50 kr, a háznál és a temetőben való 
magyar énekért 50 kr, koporsóba kérés- és a teme-
tőben végzendő liberától összesen 1 frt, az úton a 
„Könyörülj Istenem" énekért 50 kr, búcsúztatóért 
egyáltalán versenként 30 kr, úgy azonban, hogy a 
búcsúztató 12 versnél hosszabb nem lehet; c) énekes 
misétől, ha az külön szándékra mondatik, 20 kr, 
koporsós misétől 60 kr, jegyesekért mondott énekes 
misétől 40 kr, az örökös miséktől az alapítványi 
tőke kamatjövedméhez képest, a szabályszerű 
jutalék körülbelül 40 frt. A kántor kötelezettségei, 
külön pályázati föltételekben vannak megállapítva, 
mely föltételek a moholyi róm. kath. plébánián 
megtekinthetők és minden pályázó által kötelezőleg 
aláirandók. Csak tanítói és kántori oklevéllel bíró 
egyének pályázhatnak. A kántori oklevelet azonban, 
igazolt 5-évi kántori működés pótolhatja. A műkö-
dési és erkölcsi bizonyítványokkal kellőkép fölszerelt 
kérvények, a moholyi róm. kath. hitközségi kép-
viselő-testületre czímezve, a választás napjáig alul-
írott hitközségi elnöknél nyújtandók be. A választás 
1899. évi márczius hó 23-án délelőtt 9 órára tűzetik 
ki, mely időre a pályázók próba-éneklés és orgo-
nálás végett megjelenni kötelesek. A megválasztott 
állását 1899. évi április hó 10-én elfoglalni tartozik, 
mely naptól a fizetés folyóvá tétetik. Kelt Moholyon, 
1899 február 15-én. Újhelyi Ágoston plébános, hit-
községi elnök. (201—II—2) 

A k ishartai ág. hitv. ev. egyházközségben elha-
lálozás következtében megüresedett egyik kántor-
tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Köteles-
sége: egy egyes, vagy esetleg egy kettős osztályt 
és megbízatás esetén az ismétlő-, illetőleg a gazdasági 
ismétlő-iskolát vezetni, az összes kántori teendőket 
a másik kántorral hetenként fölváltva elvégezni. A 
javadalomra vonatkozólag megjegyeztetik, hogy a 
tisztán tanítói jövedelmek (az egész javadalom körül-
belül '/» része) a nyugdíjigény megállapítása czél-
jából 1893 október íl-én hivatalosan 645 frt 40 krra 
becsültettek föl. Ezen kántortanítói állásra csak oly 
ág. hitv. ev. okleveles tanítók pályázhatnak, kik 
a magyar és német nyelvet tökéletesen bírják s a 
kántori teendőkben is eléggé jártasak. Az egyház-
község által kijelölteknek a később megállapítandó 
napokon énekpróba végett személyesen kell meg-
jelenniük. A szabályszerűen fölszerelt pályázati kér-
vények f. évi márczius 31-ig alulírotthoz küldendők. 
Kis-Harta (Pestmegye, postahely), 1899 február 23. 
Gallé István, ág. hitv. ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(233—II—1) 
Homokszentgyörgy i (Somogymegye) róm. kath. 

elemi iskolához okleveles tanító kívántatik. Fizetése : 
450 frt, bútorozott szoba fűtéssel, kiszolgálással. 
Erédeti okiratok alulirthoz küldendők. Szulok. Reiner 
Gyula, esperes-plebános. (230—1—-1) 

A per lász i (Gömörm.) ev. leányegyházi kántor-
tanítóságra páfyázat hirdettetik. Fizetés állam-
segélylyel 400 frt. Balczo Lajos, lelkész. (229—I—1) 
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A bavaniste i (Temesmegye, volt határőrvidék) 
magyar-szerb tannyelvű községi iskolánál üresedés-
ben levő tanítói állomásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Évi járandóság: 400 f r t évi fizetés, 6 öl 
kemény tűzifa, 400 [ -öl házikert, 400 Q-öl pót-
kert, 5 frt iroda-átalány és természetbeni lakás. 
Az ezen állást elnyerni óhajtó okleveles tanítók föl-
hivatnak. hogy a temesmegyei közigazgatási bizott-
sághoz czímzendő, kellően fölszerelt és bélyeggel 
ellátott folyamodványaikat folyó évi márczius hó 
31-ig a temesmegyei m. kir. tanfelügyelőséghez köz-
vetlenül beküldjék. Temesvár, 1899 február 20. 
Sebesztha, kir. tan. tanfelügyelő. (28/h-I—1) 

Novára (Zalam.) róm. kath. férfi-, esetleg nőtanító 
kerestetik. Fizetése polgári évre : 350 frt, havi elő-
leges részletekben; ismétlő tankötelesek után körül-
belül 20 frt s egy bútorozott szoba fűtés és taka-
rítással. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
márczius 4-ig az iskolaszékhez küldendők. 

(227- -I—1) 
A torontálbresztováczi hat tanerővel bíró 

állami elemi iskolánál üresedésben lévő rendes 
tanítói állásra évi 400 frt fizetés ós a község által 
kiszolgáltatandó 2 öl tüzit'a és az állami iskolai 
épületben szabad lakás élvezete mellett ezennel 
pályázat hirdettetik. Felhivatnak pályázni óhajtó 
okleveles tanítók, miszerint ebbeli, a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatási m. kir. ministeriumhoz czím-
zendő, 50-kros bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt 
folyamodványukat legkésőbb folyó év márczius hó 
15-ig a torontálmegyei kir. tanfelügyelőséghez ter-
jeszszékbe. Megjegyeztetik, miszerint Torontál-Bvesz-
továcz község lakosai kizárólag németek és szerbek. 
A kinevezendő állami tanító esetleg évi 100 fr t 
jutalomdíj mellett az igazgatói teendőkkel is meg 
lesz bízva. Nagy-Becskerek, 1899. évi febr. hó 23-án. 
Torontálmegye kir. tanfelügyelősége. (29—11—1) 

Lajosházi róm. kath. pusztai iskolához tanító 
kívántatik. Fizetéze : 200 frt, bútorozott szoba taka-
rítással, fűtéssel, élelmezés, mosásra 12 frt. Állomás 
azonnal elfoglalható, okiratok alulirthoz küldendők. 
Szulok (Somogymegye). Reiner Gyula, plébános. 

(221-1—1) 
A s zepesvéghe ly i (Grénícz) róm. kath. tanítói 

állomásra márczius hó 13-ára pályázat hirdettetik. 
Jövedelme: 400 fr t készpénz, 19 m3 hasábfa saját 
használatára a házhoz szállítva, 2 szoba, konyha, 
éléskamra és faszin. Pályázók kérvényeiket főtiszt. 
Gornály József, esperes-plebános úrhoz küldjék be. 

(220-1—1) 
Szepesmegyei K r i g h evang. leánygyülekezet tót-

ajkú kántortanítót keres. Javadalom 400 frt. Tanulók 
száma 24. Idősebb tanítók előnyben részesülnek. 
Iíallath Károly, lelkész. (223—III-1) 

A farkasdi (Nyitramegye) izr. nyilvános nép-
iskola részére egy okleveles tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés: 800 korona és lakás, mely 
800 koronából 600 korona a világi tantárgyak, 
180 korona a héber és német tantárgyak tanításáért 
és 20 korona az '/i hold kert megváltására esik. 
Ajánlatok eredeti vagy hitelesített bizonyítványok-
kal fölszerelve legkésőbb márczius 10-ig a hitközség 
czímére küldendők. Megválasztott márczius 20-ig 
tartozik állomását elfoglalni. Grünczweig Antal, 
iskolaszéki elnök. (224 — 1 - 1) 

A marczelházl kath. tanítói állomásra márczius 
7-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: a hitközségtől 
228 frt, melyben bennfoglaltatik 3 kat. hold 243 [J-öl 
szántó, 489 Q j - ö l rét haszonélvezete 32 frt értékben ; 
államsegély 122 f r t ; ismétlő-iskoláért a községi 
iskola-alapból utalványoztatik évi 25 frt. Lakás 
két szoba, egy—egy konyha, kamra. Pályázók kér-
vényeiket az iskolaszékre czímezve az esperesi hiva-
talhoz küldjék Kürthre (Komárommegye). (214—I—1) 

A városszalónaki (Vasm.) államilag és megyeileg 
segélyezett egyleti óvodához az óvónői állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás: szabad lakás; készpénz 
300 f r t ; dajkatartási díj 100 f r t ; faátalány 70 ; frt. 
Valamelyest németül értő nők előnyben részesülnek. 
A kellően fölszerelt kérvények márczius 15-ig Niehold 
Mihály elnök úrhoz küldendők. (207—III—1) 

Bars-Szkleno fürdői róm. kath. kántortanítói 
állomásra márczius 15-ig pályázat hirdettetik. Okta-
tási nyelv: magyar-tót. Évi jövedelme: 425 frt. 
Kellően fölszerelt kérvények az alulírotthoz kül-
dendők. Fodor Antal, plébános. (226—1—1) 

Köröspataki | Háromszék vármegye) ev. ref/ltjány-
egyliáz a levita-tanítói állomásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazás: az egyházközségtől terményben és 
pénzértékben összesen 130 frt, államsegély 225 frt, 
összesen 355 frt. A tanítói fizetésnek 400 frtig 
leendő kiegészíttetésére a kérelem fölterjesztetett. 
Tisztességes lakás. Pályázatihatáridő 1899 márczius31. 
A pályázati kérvények nt. Vén Mihály ev. ref. esperes 
úrhoz küldendők. (U. p. Bíkfalva, lláromszékvárm.) 

( 2 1 3 - 1 - 1 ) 
A keczerpekléni róm. kath. kántortanítói állo-

másra folyó évi márczius hó 9 :ére pályázat hirdet-
tetik. Évi jövedelme: mint tanítónak : a kincstártól 
102 frt 3 kr és terményváltság czímén 27 frt 50 kr ; 
a hitközségtől 150 fr t ; 7 k. hóid és 356 -öl jó-
minőségű szántóföld, évi haszonélvezeti értéke 40 fr t ; 
fapénz minden tanköteles után 50 kr = 35 f r t ; 
összesen 354 frt 53 kr. Mint kántornak : az egyház-
megyei pénztárból 59 frt 43 k r ; terményváltság 
czímén a kincstártól 27 frt 50 k r ; 2 k. hold és 
1278 ; föl rét évi haszonértéke 20 frt; párbér í köb. 
rozs, 2 köb. zab, zsellérektől per 25 kr, együtt 32 f r t ; 
stóla 20 f r t ; ma>halegeltetési és makkoltatási jog 
18 frt. Az ófalvi templom pénztárából. 4 frt 20 kr ; 
misealapítványokból 5 frt 10 k r ; ostyasütésért 8 frt 
50 kr, összesen 194 frt 73 kr. Két szobából álló 
tisztességes lakás, megfelelő gazdasági épületekkel. 
Pályázati vizsga a helyszínén főtiszt. Kruesilák 
István ker. esperes úr elnöklete alatt folyó évi 
márczius hó 9-én fog megtartatni. (170—I—1) 

H I R D E T É S E K . 
A magyar tanítók legkedveltebb és az ország leg-

elterjedtebb tanügyi lapja a (114—v—5) 
N e m z e t i I s k o l a , 

VI. évfolyam, szerkeszti: Benedek Elek és Földes 
Géza. Ez a lap a tanítók erkölcsi és anyagi érdekei-
nek a leghívebb védője, melyben védelmet nyer 
bárkivel szemben minden üldözött tanító. A szólás-
szabadságot a politikai kauezióval is megváltotta. 
Fel- és lefelé egyaránt független. Előfizetése egész 
évre 4 frt. félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. Megren-
delhető a Nemzeti Iskola kiadóhivatalában: Buda-

pesten, VII. ker., Rottenbiller-uteza 5/a szám. 

E g y h á x i S T é p é i i c k t á r . 
í r ták: Markos Gy. és Csizmadia Gy. II. kiadás. 
(20-ik ezer.) 450 szent énekkel, sok szép imával 
372 oldalon. Csinos kötésben 85 kr, postán 40 kr. 
15-re bérmentes küldés és egy ingyen példány. Meg-

rendelhető Stampfel Károlynál Pozsonyban. 
(204—X—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V. kiad.) passziók, tem. szert, stb.-vel föltűnő szép 
kötésekben : 15—25 krért kapható. (224 old.) Kották 

és 11-ik könyv ingyen. Köbölkút, Esztergomm. 
( 2 3 1 - 1 - 1 ) 

Budapest, 1899. 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 Iiiuyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes líir. tanfelügyelő által lattamozott 
községi előijarósági bi/onyítványuyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÍH. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratol tat nem áriunk vissza. 

Tanítók Háza. 
(Az Orsz. Bizottság fölhívása.) 

A Tanítók Háza ügyét — tudva-
levőleg — a Magyar Tanítók Orsz. Bizott-
sága is magáévá tette. Az Orsz. Bizott-
ság nagyérdemű elnöke most fölhívást 
intéz a hazai tanítótestületekhez és 
tanító-egyesületekhez, kérve őket, hogy 
a Tanítók Háza kérdését tavaszi és 
nyári gyűléseiken vitassák meg. Ha, a 
miben nem kételkedünkj a tanító-egye-
sületek e fölhívásnak eleget fognak 
tenni, e fontos kérdés az egyedül helyes 
mederbe fog terelődni: meg fog nyilat-
kozni Magyarország tanítóságának köz-
véleménye. 

Lapunkban e fontos kérdésre vonat-
kozó számos hozzászólásnak adtunk már 
eddig is helyet, de a mi véleményünk 
kezdettől fogva az volt, hogy a Tanítók 
Háza kérdését csak a tanító-egyesületek 
hozzájárulásával lehet megoldani. Nyilat-
kozzék meg tehát a tanítók közvéle-
ménye országszerte, hogy akarja-e vagy 
sem és mily módon a 'Tanítók Hazának 
létesítését? E nyilatkozatok alapján 
aztán úgy a Tanítók Háza bizottsága, 
valamint az Orsz. Bizottság a siker 

nagyobb reményével folytathatja a 
munkát, mint eddig. Mi, lapunkban, 
híven regisztrálni fogjuk e nyilatkoza-
tokat, a melyek, talán mondanunk sem 
kell, erőpróbái lesznek a magyar taní-
tóság közszellemének és összetartásának. 

Az Orsz. Bizottság elnökének fölhívása* 
következőleg hangzik; 

A hazai tanítóságnak forró kíván-
sága, hogy háza legyen Budapesten, 
melyben a vidéki tanítóknak a tudomány-
egyetemeken vagy más fő- és szakisko-
lákon tanuló gyermekei ingyen szállást, 
olcsó ellátást, családias gondozást, a 
Budapesten levő országos tanító-egye-
sületek közös tanácskozási helyet, a 
székesfővárosba fölránduló vidéki tanítók 
pedig néhány napra olcsó pénzért szállást 
nyerjenek. 

A „Tanítók Háza1" iránt az érdeklődés 
évről-évre nagyobbodik. Örvendetes je-
lenség az is, hogy szaklapjaink ezt a 
kérdést napirenden tar t ják s már eddig 
is számos figyelemre méltó hozzászólást 
közöltek. Ez azonban nem elég. I t t az 
ideje, hogy a cselekvés terére lépjünk. 

Az „Eötvös-alap orsz. tanítói-egye-
sület" e tekintetben is megtette a maga 
kötelességét. Elkészítette a „Tanítók 
Háza" vázlatos tervrajzát; támogatást 
kért a vármegyék fő- és alispánjaitól, 

Lapunk 10-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a törvényhatósági bizottságoktól és kir. 
tanfelügyelőktől. Folyamodott a vallás-
és közoktatásügyi ministerhez s általa 
a törvényhozó testülethez nagyobbmérvű 
segélyért. E mellett buzdított, lelkesített 
mindig és mindenütt, a hol erre szükség 
volt. 

Egyes vármegyék meg is szavazták 
az egy-egy szoba fölépítésére kért 
1800 forintot. A székesfőváros adott 
telket, de olyannyira félreeső helyen s 
oly nagy értékű viszontszolgálat fejében, 
hogy az adományról le kellett monda-
nunk s helyette mást, alkalmasabb, czél-
jainknak megfelelőbb helyen levő telket 
kértünk. Erre a kérésünkre választ még 
nem kaptunk. 

Az a hitem, hogy ha volna már telkünk, 
gyorsabban haladnánk a „Tanítók Háza" 
fölépítésével. A fő dolog tehát, hogy a 
hazai összes tanítóság megmozduljon, hatá-
rozottan nyilatkozzék: mily áldozatot kész 
hozni, hogy a „Tanítók Háza" mielőbb föl-
épüljön s a magyar tanítók összetartását, 
dicsőségét hirdethesse. 

Bizalommal és kartársi 'szeretettel for-
dulunk ezért hazánk összes tanítótestületei-
hez és tanító-egyesületeihez: tűzzék ki a 
„Tanítók Házau kérdését tavaszi és nyári 
gyűléseik napirendjére, vitassák meg jól, 
minden oldalról s hozzanak határozatot arra 
nézve, miként vélik a „Tanítók Háza" föl-
építésére szükséges összeget biztosan és a 
lehető legrövidebb idő alatt előteremteni? 

A Néptanítók Lapjában eddig meg-
jelent czikkek erre nézve is tájékozást 
nyújtanak. Sokan, sokféle módot aján-
lottak a „Tanítók Háza" fölépítéséhez 
szükséges költségek előteremtésére nézve. 
Szerintem az ajánlott módok egyike 
sem elegendő magában véve arra, hogy 
annak elfogadásával és alkalmazásával 
a Tanítók Házát fölépíthessük. 

Részvények kibocsátását ajánlottam 
én. Most is jónak tar tom ezt, ha biz-
tosítva lehetnék arról, hogy csak 10 ezer 
tanító is vesz egy-egy 25 frtos részvényt. 
Indítványozták mások, hogy minden 

tanító és a tanítói család minden tagja 
adjon erre a czélra 1 — 1 frtot, e mellett 
állítsunk tanszeraktárt. Egyik kar-
társunk azt javasolja, hogy minden 
tanító korpótlékából vonjanak le az 
iskolaföntartók 1 — 1 frtot, a községek 
pedig a nyugdíj-alaphoz 12 frt helyett 
fizessenek 14 frtot. Ajánlották a sors-
játékok, hangversenyek és színielőadások 
rendezését, a büntetési pénzeknek a 
Tanítók Házára leendő átengedését, tan-
könyv és irószer-gyár fölállítását, koronás 
betéteket, a tanítók és tanügybarátok 
között gyűjtés eszközlését stb. stb. 

Az eddig történtek között legszebbnek, 
legreálisabbnak tartom az Udvarhelymegyei 
Tanító-Egyesület eljárását. Ez a tiszteletre 
méltó „ Tanító-Egyesület" csendben, zaj 
nélkül dolgozott s egy napon azzal örven-
deztetett meg mindnyájunkat, hogy gyűjté-
sének eredményeként 1000 frtról szóló 
takarékpénztári könyvet küldött az „ Eötvös-
alap" pénztárosához a „Tanítók Háza" 
javára. 

Ha az udvarhelymegyei derék kar-
társak nemes példáját követné 300 
tanítótestület, rövid 1—2 év múlva föl-
épülne a „Tanítók Háza". Úgy vagyok 
meggyőződve, bogy a magunk erejéből 
csak a hazai tanítótestületek és tanító-egye-
sületek összetartásával, egyetértésével való-
síthatjuk meg azt a szép czélt, a melyet 
magunk elé tűztünk. 

Arra kérjük tehát az összes hazai 
tanító - egyesületeket és tantestülete-
ket : tűzzék ki legközelebb tartandó gyűlésük 
napirendjére a „Tanítók Háza" ügyét s 
mondják ki egyhangúlag, hogy annak Buda-
pesten leendő fölépítését kívánják s ennek 
eszközlésére minden lehető áldozat meg-
hozatalára készek. Kívánják továbbá, 
hogy az ország különböző vidékein, a 
nagyobb városokban, a tanítók gyerme-
kei számára konviktusok állíttassanak. 

Mondják ki, hogy a Budapesten fölépí-
tendő „Tanítók Háza" javára legalább 
1000 frtot gyűjtenek. A gyűjtést eszkö-
zöljék első sorban maguk között, azután 
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s a j á t községükben a polgárság körében. 
Kötelező ígéretüket jelentsék be a „ Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottságá" -nak. 
J e l e n t s é k ki, h o g y készséggel ad ják 
beleegyezésüket a r r a nézve is, hogy a 
közokta tásügyi k o r m á n y e czélból kia-
dandó rendelkezéseinek m a g u k a t kész-
séggel alávetik. 

A z é r t szükséges ez, nehogy bármely 
ha tóság azt higyje, miszerint a „Tanítók 
Háza" eszméje csak egy-ké t ra jongó 
e m b e r eszméje s n e m a hazai tan í tóság 
egye té r tő akara ta . Érzem, t udom, hogy 
e n n e k bizonyí tására is szükségünk van. 

N incs vesztegetni való időnk. Elég 
volt m á r a tervezgetésből . A „Tanítók 
Országos Bizot tsága" legközelebb ta r -
t andó közgyűlésén (folyó évi márczius 
30-án) is érdemlegesen kiván a „Tanítók 
H á z a " kérdésével foglalkozni. Tisztázni 
a k a r j u k az eszméket és h a t á r o z o t t javas-
la to t kellene m á r va lahára t e n n ü n k a 
magasz tos eszme mielőbbi megvalós í tá-
sára nézve. Bizalommal várjuk az összes 
tanító-egyesületek nyilatkozatát. Mutassuk 
meg. hogy a nemes eszmék megvaló-
s í t á sáé r t nem csak lelkesedni, de tenni 
is a k a r u n k és tudunk . 

N a g y erő re j l ik a 27 ezer magya r 
t a n í t ó b a n ; fe j tsük ki ezt az e rő t és 
mu tas suk meg, hogy n e m állunk há t rább 
külföldi kar tá rsa inknál . Lehe tnek egye-
sek, a kik ma még magukra nézve nem 
érzik szükségét annak , hogy fö lépül jön 
a „Taní tók H á z a " ; de gondol ják meg 
ezek is, hogy nemcsak magunkér t , hanem 
egymásér t , a m a g y a r t an í tóság becsü-
letéért , a közügyér t is kell t ennünk . 
Egy mindannyiér t , m i n d n y á j a n egyér t ! 

A M. T. 0 . Bizo t t sága n e v é b e n : 
(Budapest.) Lakits Vendel. 

Az évzáró vizsgálat eltörléséről. 
Az „Országos Bizottságihoz azt az indít-

ványt nyújtotta be a vasmegyei tanító-testület, 
bogy a ne'piskolában töröltessék, illetve szün-
tettessék be az évzáró vizsgálat és ezt iskolai 
ünnepély pótolja a jövőben. Az „Országos 

Bizottság" nem tért napirendre fölötte, de 
megküldi a tanító-testületeknek és azoknak 
elhangzott véleménye után referáltatj a gyűlésén 
egy kisebb, e czélra kiküldött bizottsággal. 

Ezzel a bizottsági határozattal megindul 
egy nagy munka és országszerte aktuálissá 
válik egy elvi kérdés vitatása, melynek a 
leendő megvalósítása csak annyiban áll a 
tanítóság jogkörében, hogyha a többség véle-
ménye alapján az Orsz. Biz. is óhajtja, egy 
kérés megy föl a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumba s ezzel vége. 

Ez a tény egy kötelességet ró mindnyá-
junkra, azt t. i., hogy gondolkozzunk a kérdés 
fölött és egyúttal a mi jót tudunk, mondjuk 
is el. 

Föl-föl ütvén ez az eszme magát más idők-
ben is, bizton tudom, vannak már kialakult 
vélemények is felőle. Igaz, ezen véleményeket 
együttesen ismerni nem lehet; de a ki úgy 
töltött egy vagy több évtizedet a tanítói 
pályán, hogy ezen idő alatt hallgatója is, 
művelője is volt az elvek megvalósulásának, 
az annyira tájékozott lehet, mi kép előre lát-
hatja e nagy munka után az eredményt, mely 
nem lehet más, mint meddő fáradság, mert 
sem meg nem valósul az ige, sem pedig nem 
nyer vele az iskolaügy s így a közjó. 

Nekem is ez a véleményem, ezért elsorolom 
azon érveimet, melyek járhatnak azzal a 
sikerrel, hogy egypár nyilatkozattal lekerül 
napirendről ez a kérdés, helyet, időt és erőt 
engedvén mélyebb jelentőségűek tárgyalására. 

E rövid indokolás után tárgyamhoz térek. 
A tanítóság tele van eszmékkel, elvekkel 

és ezek szolgálatában rengeteg munkásságot 
fejtett ki. Ezek a történelmi tények átalakí-
tották a tanítóság felől a régi közvéleményt 
s most a tanító a társadalom nélkülözhe-
tetlen szerve, melynek a tevékenységétől csak 
jót vár. Az állapot — hála Istennek! méltán 
van így. De a mily nagy fáradsággal és tö-
rekvéssel jutott idáig, épp oly könnyű óriási 
erkölcsi kárt szenvednie, ha egy ballépése 
lesz azon a tevékenységi téren, melyen hiva-
tását tölti be, mely az egész világ őrszemeit 
ki nem kerülheti s melyhez úgy közeledik 
minden szülő és iskola-barát, hogy neki az 
iránt érdeklődnie szabad s ha valaki ezt 
tagadná meg tőle, azt úgy nézné, mir.t a ki 
jogait kobozza el; mert a haladás világában, 
midőn nemcsak az erkölcsi jogok, de más 
jogok kiterjesztését is óhajtva várja minden 
egyén, — visszaesést is jelentene ez a tény. 

Méltán gondolkoznék így a külvilág, mert 
az erkölcsi világban is vannak jogok és van-
nak óriási károk is. S az igazi emberies gon-
dolkozás, sőt az életbölcselet is inkább ter-

10* 
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jeszteni, mint korlátozni látja jónak e jogo-
kat, mert ezek gyakorlása ellenőrzést jelent 
s tanulságot von maga után. 

Az erkölcsi felelősség alá tartozó munkás-
ság fölött elzárni a nyilvános ellenőrzést, 
annyi volna, mintha az egész társadalommal 
daczolni akarván, kihívnók gyanúját, egyúttal 
lenézését jelentené a kívül-állók Ítélőképes-
ségének, avagy jóindulatának. Ezt pedig nem 
akarhatja az a testület, a mely ad a társa-
dalom közbecsülésére, a mely tudja, hogy az 
ellenőrzésre ma sokkal nagyobb szükség van, 
mint valaha, mert a fejlődéssel a ravaszság 
karöltve jár s a titkolódzó munkát folyton 
gyanú kiséri. De ezen a téren méltán is, 
Íriszen az itt történt károkat pénzzel sem 
lehet jóvátenni, vagy pótolni. 

Kartársaim mind igen jól tudják, hogy mi 
a vizsgálat. Gyümölcsszedés. It t azt a termést 
mutatja be a tanító, melyet fáradság, szak-
értelem, bánásmód és szorgalom termettek. 
S ha nem egyedül a tanítót nézzük e nagy 
jeleneten, a vizsgálat sikere két tényező 
verejtékének a bemutatása s egy üde kép, 
melyben az ifjúság homlokára van irva: 
haladás. 

De nézzük, minő körülmények idézték elő 
azt, hogy vizsgálatok tartása mind máig a 
gyakorlat? Azután majd látni fogjuk azon 
okokat, melyek a mi szempontunkból kíván-
ják a meghagyását és végül, hogy minő elvek 
irányadók a vizsgálat megtartásában. A vizs-
gálat eltörlése esetén a buzgó hatóság kivé-
telével teljesen el volna szigetelve és zárva 
az iskola és az iskolai munkásság a szülők 
és a társadalom elől. Mindnyájan tudjuk: a 
szülők legnagyobb részét nemcsak hiúság 
vezeti a vizsgálatra, de két más tényező: 
egyik a szeretetből s szülői kötelességérzet-
ből eredő meleg érdeklődés, másik a vágy 
megyőződni arról, hogy milyen az ő gyermeke 
társaival összehasonlítva s vájjon igaz-e az ő 
szülői mérlege, melyben gyermekei felől 
alkotja a véleményt s igazságos-e a tanító 
mértéke, melylyel gyermeke jövőjét jósol-
gatja ? S talán látni akar egyebet is, jót is, 
meg a tanítót is? 

Ez vezette azokat, kik a vizsgálatot köte-
lezővé tették úgy a tanítóra, mint a tanulóra 
s csak mellekesen az a körülmény, hogy ott 
bemutassa a tanuló, mikép érdemes-e vagy 
nem a következő osztályba leendő fölbo-
csátásra. 

El kell ismernünk, méltó okok ezek így 
magokban is arra, hogy fönmaradjon. De a 
tanítóságnak is vannak olyan okai, melyek 
szintén inkább kívánják azt, hogy a nyilvánosság 
Ítéljen, mint azt, hogy semmi tudomása se 

legyen a nem-hivatalos világnak arról, hogy 
mint végzi dolgát a tanító, mit csinál az az 
iskola és miért is járnak iskolába azok a 
gyermekek ? 

Ezen okok közt elsőnek veszem azt, hogy 
a vizsgálat a legjobb alkalom arra, hogy 
kétes dolgokban a legtapintatosabb alakban 
érvényre juttassuk az önigazolást. Igaz, ez 
tán némely esetben a szülőnek keserűséget, 
csalódást okoz, de a legtapintatosabb módja 
mégis ez annak, hogy miként lehet meg-
győző alakban értesíteni a szülőt a siker, vagy 
sikertelenség felől. A második ok az, hogy 
ha nem ismerne minket, illetve a tanítót a 
szülő s a társadalom, a hatóság esetleges 
rossz véleményét ki ellensúlyozná ? Tudva 
van, nincs olyan tanító, kit ne érhetne az a 
balszerencse, hogy éppen akkor látogatja meg 
hatósága, midőn valamely komoly ok miatt 
nem tudja kielégíteni a hatóság várakozását; 
az a szerencse pedig nem igen fordul elő, 
hogy egy másik látogatási eset is következ-
zék, midőn enyhülne talán az első vélemény. 
Harmadik helyen említem azt, hogy a tanító-
nak nem szabad apasztania a társadalom 
egészével az érintkezési pontokat és nem 
szabad kivonnia az iskolát támogatási köréből. 
Negyedik helyen említem azt, hogy fölkelte-
nők a gyanút, ha elrejtőznénk munkánkkal a 
nyilvánosság elől. Ez méltán is következnék 
be, mert igaz ember nem játszik bújósdit. 
De a megütközésnek is be kellene követ-
keznie, ha az iskola áldást hozó, tanulságos 
munkássága elrejtőznék a napfény elől, azaz 
kizárná a közvéleményt s a szülőt onnan, a 
hol gyermekét tanítják, nevelik. 

De hát van-e erre példa az élet bármely 
terén ? 

Mindnyájan látjuk: a pap nyilvánosan 
tanítja hiveit; a biró nyilvánosság előtt tár-
gyal szomorú cselekve'nyű bűnügyeket. Nyil-
vánosság előtt alkotják az ország törvényeit. 
Mindezekben mennyi kellemetlenség, mennyi 
szomorú kép fordul elő, de mindegyik gazdag, 
értékes tanulságokat nyújt, ezért nem rejtik 
el a fény elől. 

Van még egy lélektani ok is, a mi nyil-
vánossá teszi p. o. a biró Ítélkezését, ez az, 
hogy gyanú ne ébredjen a közvéleményben 
az Ítélők felől. 

így kell maradnia az iskola munkásságának 
is, legyen nyilvános legalább a siker bemuta-
tása, mert vannak bizony ennek serkentő 
rugói is. 

Azonban lehetetlen elzárkóznunk azon pana-
szok elől, hogy a vizsgálatoknak a módjaiban, 
a vezetésében s más körülményeiben hibák van-
nak. Ám ez nem teszi szükségessé az eltörlést, 

i 
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legfölebb a bajok orvoslását. De én őszintén 
megvallom, derék, munkás tanítónak a vizs-
gálatait még a rosszakarat is sikereseknek 
ismerte el és fogja elismerni, mert erről nem 
egy ember ítél, de a köz, a mely azon részt-
veszen. 

Azért állítsunk föl szabályokat, ki-ki ta-
pasztalata szerint, melyek vezérelvek legyenek 
a vizsgálat vezetésénél. En ezt a párt ajánlom 
figyelembe a kivitelnél: 1. Egy-egy osztály 
vizsgálata 1 és 7s óránál ne tartson tovább. 
2. A vizsgálaton nem kell tanítani, sem meg-
szégyeníteni. 3. Anyaga legyen a leglénye-
gesebb rész, mely kidomborítja a czélt, iga-
zolja az értelmi baladást és így nem is 
unalmas. 4. A kérdezésnél jókat váltsanak 
föl gyengék s viszont, de a mérleg inkább a 
jók javára dőljön el mennyiségileg is. 5. Verset 
jót, jókkal szavaltassunk, csak kivételesen 
másokkal is. 6. A tanító legyen tapintatos, 
figyelmes, barátságos és jókedvű. 7. A végén 
legyen jutalom-osztás. 

Gondoljuk meg, hazánkban vannak nemze-
tiségek is és vegyük komoly figyelemre: az 
iskolai ünnepélyeknek vizsgálat nélkül becsök 
nincs, de könnyen szemfényvesztéssé is fajul-
hatnának. En egy ilyen jövőnek sem a mag-
vát nem vetem el, sem nem kívánok aratni 
benne. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

sOi-flQe 

A tanítói földek megváltása. 
in. 

„Ha az országban alkalmazásban levő mintegy 
27.000 tanító közül ezek Vi-ének volt eddig 
fizetésük egy része földjövedelem, ne legyen 
ezután ezeknek sem",— mondja Drach Ferencz 
kartársam e b. lap 4. számában. Készségesen 
aláírom ezt mindenkor, de nemcsak tanító-
fizetési szempontból, — hanem az iskola bel-
élete szempontjából is. 

Én egyetlen tanítónak sem adnék fizetésül 
földet, kivált úgy, hogy e jövedelem legyen 
a fizetés legjelentékenyebb része. A földfize-
téses tanítói állomáson vagy a tanító, vagy 
az iskola vészit s csalódik. „Nincs szabály 
kivétel nélkül", nem mondom, hogy itt sem 
lenne, de ritka az. 

Nem adnék a tanítónak főidet, mert ezzel 
rákényszeríttetik a gazdálkodásra, mert ha 
nem gazdálkodik, a föld vajmi ritka esetben 
hozza meg azt a jövedelmet, a melyre érté-
keltetett. A ki jól gazdálkodik, annak meg-
lesz a reménylett jövedelme, — de a „jó I 
gazda" — csak ritkán „jó tanító" is. A ; 

népnevelésnek nem az a czélja, hogy a taní-
tók jól gazdálkodók legyenek, hanem hogy 
jól tanítsanak. A jó gazdának •— hogy gaz-
dálkodásában kárt ne szenvedjen — szemmel 
kell tartania cselédét, munkását. A tanító nem 
teheti ezt sem a tavaszi, sem az őszi mun-
kálatoknál ; ha megteszi, az iskola hátrányára 
történik. 

Azt mondhatnák, hogy a falusi tanítónak 
nagy ideje van erre! Elég sajnos! A jól 
vezetett iskola tanítójának nincs ideje. A 
tanításra való előkészület, a dolgozatok javí-
tása a jó eredményű tanításnak lényeges 
kellékei. A ki munkása után akar nézni, a 
kinek a munkálathoz szükséges jószágai meg-
vannak, annak nem jut ideje erre. Nem 
akarok vádolni, de tapasztalatból tudom, hogy 
a mely tanító szorgalmas gazda, nem igen 
.bánja, ha az őszi munkálatok befejezése előtt 
s a tavaszi munka megkezdése után mind 
kimaradnak is a gyermekek. Ez teszi azt, 
hogy sok-sok faluban 6—7 hónap a tanév. 
Tisztelet a kivételnek, de tagadhatlan e köz-
mondás igazsága: „Két úrnak nem lehet 
egyszerre szolgálni!" 

A föld miatt tehát, ha jó gazda a tanító, 
az iskola, ha pedig hivatásának él a tanító, 
önmaga veszít. 

Mondhatnák önök, ha feles gazdálkodást 
űz a tanító, nincs elvonva az iskolától. Rész-
ben igaz, de akkor is utána kell néznie, ne 
hogy „csalódjék". 

Van még a föld használásának egy harmadik 
módja is: kiadatik haszonbérbe. Ez esetben a 
tanító gondját a minél nagyobb haszonbérre 
fekteti, a termő erő iontartásával nem igén 
törődik, a bérlő kizsarolja a földet, mi miatt 
a haszonbéri érték csökken. 

Ügy a tanító fizetése, mint a népnevelés 
magasztos eszméjének érdeke nagyon kívána-
tossá teszi, hogy a tanító fóldjárandósága 
készpénzben váltassék meg. 

A megváltással csak nyerni lehet s nekünk, 
ama tanítóknak, kik a kincstártól kapunk 
adományföldet, egy nagy sérelmünk orvosol-
tatnék. Ugyanis a kincstár, az általa telepített 
községek tanítói javadalmának kiegészítéséül 
péld. nálunk 10 hold földet ad. E földet adja 
mióta a község fönnáll s bár a fizetés szoros 
kiegészítő része s ez a tanítói fizetés föntartá-
sára adatott, — jól meg is adózunk tőle — 
de nyugdíjunkba nem. számíttatik be. Ennek 
értéke kamatát adná a kincstár készpénzben 
s adná mint törzsfizetést, akkor nyugdíjunkba 
is beleszámíttatnék. Nyernénk is vele sokat, 
mert például az én 10 hold földem mostani 
haszonbéri értéke 270 frt, (igaz, más ennyi 
földért 320-340 frtot kap), ha a föld eladat-
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nék, adnának érte 7— 8000 frtot. Ez össze-
get a községi gazdák szivesen kölcsönvennék 
s adnának 8%-ot, hisz a takarékban 12"/o-ot 
fizetnek. Kamatban 5—600 frtot adna. Arány-
talanul nagy a különbözet. 

Forduljunk az országos bizottsághoz! Ez a 
tanító és iskola érdekét szivén viselő és 
nemes czélok megvalósítására törekvő bizott-
ság bizonyára meghallgat bennünket s meg-
teszi a lépéseket arra, miként a tanítói földek 
készpénzben megváltassanak. 

A mikor ez bekövetkezik, akkor lehet 
hazánknak oly tanítói kara, mely a megélhe-
tést biztosító, rendes és egy összegben kiutalt 
fizetése mellett — hivatásának élhet. 

(Kis-Királyit egyen.) Beney Antal. 

IV. 

A Néptanítók Lapja mult évi 41. és 48. 
számában a tanítók földadózását tárgyaló két 
szép czikket tanulmány tárgyává tettem — 
s bár czikkiró úrnak jeles érvelése előtt kala-
pot emelek — még sem mulaszthatom el, 
hogy szerény észrevételemnek kifejezést ne 
adjak. 

Jelzett számokban megjelent czikkek kellően 
érvelnek a fölött, hogy „minden költség le-
vonása után rovandó ki a tanítói földek után 
fizetendő adó". (1893. évi XXVI. törv.-czikk 
6. §-a.) 

Ez az egyik oldala a czikknek s ez helyes 
és elég világos is. 

A másik oldala azonban még mindig fátyol 
alatt szunyókázva maradt. 

Lássuk tehát, hogy a föld tiszta jövedel-
mére kirótt adón kívül „tartozik-e a tanító 
(tehát kivétel nélkül) 4. oszt. keresetadót is 
fizetni ?" 

Ha a tanító — akár direkt, akár indirekt — 
fizeti a haszonélvezett földekért az 1893. évi 
XXYI. t.-cz. 6. §-a figyelembe vétele mellett 
(összes más kiadásainak levonásával) igazsá-
gosan kirótt állami földadót és ált. jövedelmi 
pótadót, az esetben 4. oszt. keresetadónak 
helye nincs. 

A tanító a föld- és ált. jöv. pótadó lero-
vásával állampolgári kötelezettségének már is 
eleget tett s így ugyanezen földjövedelmet 
újból bevallania semmiképen sem kell. 

A ki ezt járatlanságból megteszi, önkénte-
sen^ elvállalt terhet ró önmagára. 

Állításom és kartársaim esetleg leendő föl-
szólalás ának igazolására, hivatkozásul följegy-
zem a következő elvi jelentőségű határozato-
kat és döntvényeket: 

1. Pénzügyi közigazgatási bíróság 685. sz. 
elvi jelentőségű határozata, hogy 4. oszt. 
kereseti adó alá a lelkészek csak oly jöve-

delme vonható, mely föld-, ház- és tőkekamat-
adóval megróva nincs; ha tehát a lelkészi 
földek évi jövedelme IV. oszt. keresetadó alá 
nem tartozik, fölösleges is azt bevallani. 

2. Ha a községi jegyző az általa haszon-
élvezett községi földek adóját a községnek 
megtéríti, a 4. oszt. keresetadó megállapítá-
sánál ezeknek a földeknek haszonértéke az 
adóalaphoz hozzá nem üthető. Elv. jel. hat. 
1723/91. 

3. Ha a lelkészi jövedelemhez tartozó földek 
után járó földadót az egyház fizeti, ez az 
adóösszeg a lelkész 4. oszt. keresetadó alá eső 
illetményei értékéhez hozzá nem üthető. Elv. 
jel. hat. 9139 93. 

Megjegyzem, hogy mindezek a tanítóra is 
egyaránt szólanak. 

Különben is figyeljék meg a t. kartárs urak 
a 4. oszt. „keresetadó-vallomás" ív 2. oldalán 
az „Észrevétel" rovat első felső megjegyzését, 
a hol a következőket találják: 

„Lásd a p. k. b. 360/885., 778/886. és 
1723/891. sz. elv. jel. Ítéletét", s megfognak 
győződni érvelésem és állításom helyességéről. 

Idéztem elvi jelentőségű határozatok és 
döntvények fölhasználásával pedig — lévén 
éppen most a fölszólalás ideje — kétszeres 
megadóztatásnak kitéve nem lesznek. *) 

(Baranya-Németi.) Horvát Károly. 

X Szép ünnepély. Debreczen város elő-
kelő társadalma egy, az Erzsébet királyné 
nevét viselő ösztöndíj-alapra nagyszabású elő-
adást rendezett az ottani szinházban. Egy 
jeles tanító-író Szini Péter irta az estély 
prologusát, ebben a darabban, mely a jóté-
konyság dicsőítése, ministeri engedélylyel 
az énekszámokat az ottani országos tanítói 
árvaház növendékei énekelték s közreműkö-
désükkel az ottani lapok teljes elismerését 
és dicséretét érdemelték ki. Különösen nagy 
lelkesedést keltett a darab zárójelenete, a 
mikor Erzsébet királyné szobra előtt a 
Hymnust énekelték. Az árvák ezen közre-
működése nagyban hozzájárult ahhoz az 
érdeklődéshez és méltányló jóakarathoz, mely-
ben Debreczen város közönsége ezt a kiváló 
intézetet részesíti. Az árvaházban ez idő 
szerint mint bentlakó 85 fi-, 78 leány-árva 
nyer mintaszerű nevelést. 15 tanító árva 
pedig a városban iparostanulónak helyez-
tetett el, kiket szintén az árvaház gondoz s 
havonkint fizet értük 4 frt ellátási díjat s 
a szükséges ruhával ellátja őket. 

*) Ehhez a kérdéshez még egy hozzászólást köz-
lünk és azzal befejezzük a vitatkozást. Szerk. 
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Olaszorszag iskolai és közéleti 
viszonyai. 

A berni törvényszéknél marósavval meg-
semmisítették már Luccheni tőrét, bogy 
árnyékot se vethessen többé az az átkozott 
szerszám, mely nemcsak egy nemeslelkü 
nagyasszony szívét járta át, hanem sebet 
ütött mindnyájunk lelkén, a kik a jognak és 
nyers erőszaknak mai, fékevesztett tusájában 
imádkozni is tudunk még. 

Százados megpróbáltatások nehéz napjait 
éli az a jobb sorsra érdemes ország, a mely-
nek mostoha fiai közül került ki annak a 
tőrnek a gazdája is. Mikor a napokban 
Olaszország megszületésének és az egységes 
alkotmány kibocsátásának 50. évfordulóját 
kellett volna ünnepelni, gyászoltak az olaszok; 
szemrehányást tett az anya önönmagának, 
hogy miért nem csepegtethetett jobb vért abba 
a gyermekbe. 

Az olasz országgyűlés új időszakát meg-
nyitó trónbeszéd az anarchizmus megfékezését, 
a forradalmi jellegű tavaszi lázongások el-
fojtását jelölte ki a kormány legelső teendő-
jének. Anarchista-ellenes nemzetközi értekez-
letüket megnyitották, be is zárták, de a 
tanácskozások jegyzőkönyveit reszkető kézzel 
irták. 

Erítreából egyre szomorúbb hirek érkeznek. 
Benn forrong Apulia. A tavalyi borzasztó 
vérengzések, gyújtogatások most újév napján 
szintén ismétlődtek ; megalakították az állami 
kincstár ellen az „adófizetők ligáját". 

Itália fölött nyájasan mosolyog tovább az 
ég, de a mosolygása kész veszedelem. A pel-
lagra meg a malária szedi tovább rakásra 
az áldozatait. A föld népe ezután is egészség-
telen lakásokban senyved; eszi tovább a 
maccherónit meg a polentát s évről-évre 
alig lát húst. „De hát hiszen hozzá vannak 
szokva!" Koplal tovább dalolgatva és fizeti 
az adót a görnyedésig. 

Éppen a minap olvastuk a milanói tekin-
télyes „Illustrazione Italiana" múlt évi 
deczember 4-iki számában, hogy most már 
nincs egyéb hátra, mint az, hogy a púposokra 
is külön adót vessenek. Pedig annyi köszönet 
van az ilyen müveletekben, mintha hullán 
vágnának eret. Saját szavait idézzük az 
említett lapnak, mely a legmagasabb körök 

asztalain megfordul. „Az olyan országban, 
melynek nagyon nagy szüksége lenne arra, 
hogy békében hagyják, hogy egy kis élet-
erőhöz juthasson, — ezt mondja a kormány: 
„Dolgozzatok csak! Majd a mikor lesz egy 
kis gyümölcse a munkátoknak, akkor a 
nyakatokra küldöm a végrehajtókat!" 

A maffia és camorra mibenlétét nem kell 
fejtegetnünk: fájdalom, ismerjük mindnyájan. 
Ott, hol annyi író, tudós és művész őrizte meg 
az olasz szellemi fensőbbség hagyományait, 
hihetetlen ellentétek halmozódnak egymásra, 
annak a bizonyságául, hogy csupán csak a 
történelméből nem élhet meg egy nemzet. 
Nyomorog a nép zöme, pedig mintaképei a 
mértékletes életmódnak. Ok termesztik a 
legtöbb bort s ők maguk isznak belőle leg-
kevesebbet. A földnek 85 százalékát művelik 
meg; annyit termelnek körülbelő], mint egész 
Magyarország meg Ausztria, és ime, Európa 
kertje, a „szépség és virágok hazája" nem 
tud kenyeret adni a saját népének. 

Olaszországot megteremtették Azeglioék, 
de az — olaszokat még nem. Áldatlan 
állapotok azok. A pápának van egy-egy jó 
szava még a törökhöz is, de az olaszhoz 
nincsen. A kormány nem meri szigorúan 
végrehajtani a törvényeket, rábízza a helyi 
hatóságokra, hogy temessék el azok az irat-
tárak porába. Azok a brigantik, a kik 
nyakukra akasztva hordják Szűz Mária képét, 
nem is csinálnak holmi csekélységből lelki-
ismeretben dolgot. 

Mitől várhatni ott a nemzeti eszmény 
erkölcsi újjászületését ? Nagyobb méretű 
kereskedelemre és iparra általában nincs meg 
a képességük. Mindinkább szűkebb körre 
szorul a vállalkozás; erejöket elforgácsolja a 
gyarmatpolitika. Apró bottegások, ambuláns 
szatócsok lettek Columbus vérrokonaiból. Az 
iró legbiztosabban libretto-irásból tud meg-
élni. A legközelebbi népszámlálás adatai 
szerint a koldusok és rabok száma 130.000 
körül jár, foglalkozás nélkül 6,300.000 ember 
lézeng s annak is a nagy része nyomorék, 
kivált az olyan nagyobb városokban, mint 
Milano, meg Turin. 

Egyik költőjük mondta el róluk, hogy 
szolgaság az ő részük, akár győznek, akár 
buknak. így lesz ez mindaddig, a míg az 
öntudatos, nemzeti, egységes szellem kiala-
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kulása késik. A szegénység nem érti meg 
különben a hazaszeretet nyelvét; a szülőföld 
röge különben nem képes lekötni magához 
azt, a ki csak nélkülözött rajta s jobb 
napokat nem látott soha még az ősapja sem. 
Ott addig nem igen ismernek egyéb kibúvót 
a lázadásnál, vagy a kivándorlásnál. Vállára 
veti a batyut és százezrével bujdosik világgá. 
Bánja is ő aztán, egyik ősi ritornello szavai-
ként, — hogy Franczia-, vagy Spanyolország 
lovagol-e a hátán, csak legyen mit ennie. 
A hit apostolai falra hányják ott a borsót, 
a hol ilyen a közszellem. 49 érsek és 221 
püspök gondozza náluk a hitélet tüzét, de 
ez alig nyilatkozik meg másban, mint a 
templomba-járasban, de még ott is, ha buzgó 
imádságba merülve, ájtatosan behunyják sze-
meiket, a legtöbben azokról a számokról 
álmodnak, a miket megtesznek a lutrira. 
Olvassuk el csak Serao Matild regényét a 
„Paese del Cuccagná"-t (Eldorádo), élethűen 
me» van ott az is irva. Hallottuk hirét a 
„nápolyi" katholikus vallásnak. Félio;-meddig 
egyenlő az a fétis-imádással. Azt hiszi el az 
a szegény, tudatlan nép, a mi képtelenség 
és csak azért hiszi el. mert lehetetlenség. 

Byron jobbaknak találta az olaszokat, mint 
a milyen a hirök volt. És ma már oda-
jutottak, hogy szánakozva gondol jövőjökre 
még az az ember is, a ki többet vár a politika 
szeszélyes játékától, mint a nemzeteknek belső, 
létfentartó erejétől. A nagyhatalmi állással 
járó kötelezettségek, az aduai katasztrófa, a 
panaminók hosszú sorozata, a száz meg száz 
millió lirákra rugó évi hiányok valóban 
megingatják a jóslatokba bocsátkozó elme 
bizodalmát egy jobb jövő i rán t : úgyde a 
rosszakarat sem tagadhatja le azt, hogy van 
annyi fizikai, erkölcsi és szellemi erő Dante 
nemzetében, hogy az átmeneti állapot viharait 
szerencsésen kiállhassa. Kiállja azokat, csak 
fegyelemre kell szorítani azt a heves vért és 
komoly nevelésre kell fogni. 

Kivált mi, magyarok, a kik ezer esztendő 
viszontagságaiban éreztük az isteni Gondviselés 
vezető kezét, — teljes bizodalommal néz-
hetünk az új állami átalakulás válságaival 
birkózó nemzet jövője elé. Baj van mindenütt. 
Ha náluk pénzen kell mutogatniok még 
Romeo és Julia sírját is, mert a látogatók-
nak már szinte a nyakukba szakad az a 
rozoga kápolna, melyben a kőkoporsó nyug-
szik : másutt meg (egyik balkán-félszigeti 
királyságban) tényleg megindították a „cabinet 
noir" gépezetét; csak a napokban utasítottak 
ki az országból egy hentest, mert a posta 
véletlenül fölcserélte a levelét egy diákéval, 
a kinek ezt irta a barátja: „Dolgozzál csak 

keményen és bizonyosan minister lesz belőled"; 
kiutasították persze a diákot is, mert a hen-
tesnek szánt, de neki kézbesített levélben az 
állt, hogy „mészároljon csak bátran, öldö.-se 
egyiket a másik után!" 

Csak attól őrizze meg az olaszokat az ég, . . . . ~ hogy az erényt földrajzi szélességi és hosz-
szúsági fokok szerint értelmezzék és geográfiái 
fogalomnak tegyék meg. Csak azoknak az 
egyenes ivadéka ne kerüljön uralomra, a kiket 
az „Isteni színjáték" költője (Paradicsom, 
XXVII. 127.) úgy jellemzett, hogy ártatlan-
ságuk és hitük előbb eltűnik, mint a hogy 
serkedni kezd a bajuszuk; a hol a gyermekek 
csak addig szeretik az édes anyjokat, míg 
gőgicsélnek, de mihelyt jobban fölnyilik a 
szemük, szeretnék az édes anyjukat a föld 
alá eltemetve tudni. 

De a nélkül is nagyon aktuálissá válik itt 
már az a kérdés, hogy ma hogyan is áll 
hát Olaszország iskola-ügye ? 

A kik évek óta figyelemmel kisérjük e 
téren az ottani mozgalmakat, elismeréssel 
kell róluk nyilatkoznunk. A haladás folytonos, 
szemmel látható. Gallenga is *), bár kérlel-
hetetlen birálatot mond honfitársainak minden 
intézményére, már 12 évvel ezelőtt kiemelte 
ügybuzgóságukat ebben a tekintetben. Isko-
láikra állam és községek évente több mint 
70 millió lírát fordítanak, csak a középiskolák 
rovata legalább 15 millió lirával szerepel a 
költségvetésben. **) 

Igaz, hogy a közoktatásügy munkásainak 
az anyagi és társadalmi helyzete még sok 
javításra vár: igaz, hogy az egyes iskolafaj-
ták didaktikája egészen náluk sincsen meg: 
a pedagógiai képzés el van hanyagolva; a 
neveléstudományt alig tanítják az egyeteme-
ken ; belső és külső fölszerelés sok helytt 
nagyon kezdetleges: de, a mint azt e lapokban 
is említettük***), nem egy kérdésben még a 
dúsgazdag Angliát is utóiérték, vagy túlszár-
nyalták. A hierarchia Ítélkezési jogának és 
egyéb kiváltságainak megszüntetése, tehát alig 
pár évtized óta, rohamos a lendület náluk. 
Tagadhatatlan, hogy míg a hadseregre és 
tengerészeire fordított 300 millió lirát meg-
haladó összegek nem apadhatnak, és a míg 
az államadósságból egy-egy lakosra 400 lira 
esik: merészebb szabású reformokra nem 
kerülhet sor. Nem a mostani kormány jóaka-
ratán múlik, ha iskola és tanító hiányában 

*) „L'Italia presente e futura". (Firenze, 1896) 
191. lap. 

**) Baumeister : „Handbuch der Erziehungs- und 
Unterrichtslehre". (München 1897.) I. 541—560. lap. 

***) „Népt. Lapja" 1894. év f. 258. és 965. lap. 
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csak szőre-mentén hajthatók végre a törvény 
intézkedései. 

De az tény. hogy ritka az az ország, mely 
határozottabban kodifikált szolgálati szabály-
zatot dolgoztatott volna ki, mint az övék. *) A 
Boselli-féle 1888-iki törvény módosított a régi, 
1878-ikin és méltányosabb alapon rendezi az 
elemi iskolai tanítók nyugdíj-ügyét, noha ez 
a kérdés is távol áll még a megoldástól. 

Azt sem lehet ugyan tagadni, hogy nagyon 
is sűrűn változnak az egymásnak sokszor ellent-
mondó törvények, kir. dekrétumok, ministeri 
rendeletek, és hogy iskolaiogukon ugyancsak 
jelentkeznek az „atomismus" tünetei: de ennek 
főkép az örökös tárcza-cserék voltak az okai. 
Az a közoktatásügyi minister jóformán el sem 
helyezkedett a székén, már megint másnak 
kellett átengednie. A józan észnek az az 
egyszerű igéje, hogy a közoktatásügyi minister 
megválasztásánál nem a parlamenti kivánal-
makat kellene nézni; hogy a politika hullá-
main ne lehessen játékszer, hanem legalább 
is tíz évig elmozdíthatatlan legyen az állásá-
tól. ha beválik, — Olaszországban sem tudott 
ekkoráig testet ölteni. 

Hogy sok a gimnázium, és annál nagyobb 
szűkében vannak a szakiskoláknak és főképen 
a gazdasági iskoláknak; hogv a tanulmányai-
kat végzetteknek legalább 90 százaléka pálya-
tévesztett és nem kap alkalmazást; hogy a 
tanítónöképzöket végzett növendékeknek 95 
százaléka nem jut biztos kenyérhez és hogy 
— náluk — a leányok legnagyobb részét 
nem a hivatás-érzet, hanem az a rideg számí-
tás hajtja a képzőintézetekbe, hogy könnyeb-
ben főkötő alá jussanak; hogy legkivált a 
leánynevelés olyan hiányokat mutat föl náluk, 
a melyek a leggyökeresebb javításra szorul-
nak. mert az iskolák nagy része csak a fény-
űzési és ledér hajlamot ápolja: mindezekben 
igazat adunk Lorenzo Pomatto tanárnak. **) 
Úgyde reánk mégis azt a hatást teszi a 
könyve, hogy aligha tökéletesen tárgyilagos 
az a kép, melyet Olaszország tanügyi viszo-
nyairól megfest. 

Ha jól tudjuk, Pomatto kartársunk 
mindössze 30-éves fiatal ember és már is, 
vagv tán épp ezért, — olyan sötét szinekkel 
fest. Megengedjük, hogy hazája iskola-ügyét 
jobban ismeri, mint mi, a kik most csak 
madártávlatból figyelhetjük, de abban aligha 
csalódunk, ha peszimistikus fölfogásának az 
okát abban az adatban találtuk meg, melyet 

*) „Codice scolastico del Regno d'Italia". Szerkesz-
tették Cogliolo és Majorana, egyetemi jogtanárok. 
(Firenze, 1892.) 

**) „Per l'applicazione della pedagógia scientiiica 
nelle seuole primarie e seeondarie. (Torino, 1897.) 

ő maga említ föl változatos élettörténetében. 
Könyvének 96. oldalán elbeszéli, hogy mielőtt 
pedagógiai elméleteken törte volna a fejét, a 
a kovácsmühelyben izzadt a vas fölött; sok-
szor nem volt meg a betevő falatja: nélkülö-
zések közt bujdosott idegen földön, munka-
keresésben; sokszor izzadt véres verejtéket egy 
falat ételért. 

Őszinte tisztelettel hajlunk meg olasz 
kartársunk tehetsége, kitartása előtt, mert 
annyi küzdés után mégis tisztes állást vívott 
ki és már ezzel a szép munkájával is büszke-
sége lett az olaszok szakirodalmának. A ki 
annyit szenvedett és a kinek ifjú lelke még 
alig szabadulhatott fel ama megható epizódok 
hatásít ól. annál az embernél érthetőknek is 
tartjuk a békétlenkedő reformterveket s az 
erős színezést, annál inkább, mert azt olvassuk 
ki minden sorából, hogy hazája sorsán aggódó 
lélekből fakadtak. Azok a hiányok melyeket 
szerzőnk kizárólag az ő iskoláiknak tulajdonít, 
többé-kevésbbé megvannak a legjobb módú, 
a legrendezettebb államok iskoláinál is. Mon-
taigne, Comenius, Locke, Rousseau, Kant, Pesta-
lozzi elvei a maguk teljességében nem is valósul-
hatnak meg soha sehol. A közokt. rendszerek 
különben is örökösen ingadoznak mindenhol. 
Nem lehet az másként. Az a haladás, melyet 
a mi ügyünk bajnokainak elvei felé teszünk, 
mindig csak viszonylagos értékű volt és lesz. 
Arra a magaslatra, hová azokat a kipihent 
gondolat emelte, a tett nem bír felszárnyalni, 
mert röptében lehúzza a test gyarlósága és 
mert minél közelebb-közelebb járunk ahhoz 
a szédítő csúcshoz, annál rakonczátlanabb 
igényekkel állunk elő az illető elvek értel-
mezésében. 

A mostani állapotokat tarthatatlanoknak 
minősíti Pomatto tanár. Szerinte több kárt 
okoznak azok a rendezetl-n, piszkos iskolák, 
mint iiasznot; nem járulnak semmivel a 
műveltség haladásához : a divatos idegességért, 
mell-bajokért, erkölcsi és lelki nyomorúságok-
ért az olyan iskolákat okozza. Korrumpálják 
— úgymond — az ifjúságot, a helyett, hogy 
nevelnék s a gyakorlati élet küzdelmeire 
előkészítenék. Azzal vádolja iskoláikat, hogy 
a természetes módszereknek, a legelemibb 
elvek hatásának nyomát sem látja bennök; 
nem tudják, nem akarják azokat alkalmazni 
a tanítóik. Agyongyötrik a gyermeket magol-
tatással. A szív és akarat képzése parlagon 
hever. Az egészségügyről pirulva lehet beszélni. 
A kormány nem vesződik vele; a kormány-
nál az a fő, hogy pl. a képzőintézeti tanárok 
bölcsészet-doktorok legyenek és tudjanak görö-
gül, meg latinul. A tanítóság nem ért egyéb-
hez. csak ahhoz, hogy lármát üssön, de azt 
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a lármát nem érti meg senki, arról meg pláne 
szó sincsen, hogy valaki még meg is hall-
gassa. Kétségbe vonja, hogy a tanítók, vagy 
az iskolai hatóságok tisztában lennének azzal, 
hogy mit is akarnak hát tulajdonképen. Azt 
mégis elismeri ő is, hogy bámulatos buzgó-
sággal dolgoznak mindenütt, a nevelés tudo-
mány mezején: egyre-másra állítják föl az 
iskolákat, költenek is sokat rájok, de . . . a 
tanítóképző-intézetek halomra gyártják a 
diplomákat: szaporodnak a szaklapok, mint a 
penész gomba: lázas versenyt fejtenek ki a 
tankönyvírók, de . . . köszönet nincsen semmi-
ben. A katonai intézetek kivételével, a hol 
egyenest a szigorú fegyelemre helyezik a súlyt; 
avagy egyik-másik egyházi rend iskoláját 
kivéve, a melyben meg vallásos érzés fejlesz-
tése mellett minden egyéb czél mellékes: a 
többi iskola mind csak az évzáró vizsgálato-
kat tartja föladatának. A baj folyvást egyre 
nyilvánvalóbbá lesz azóta, hogy a magán-
iskolákat is majdnem mindazon kedvezmény-
ben részesítették a kormányok, a melyeket 
azelőtt egyedül az államiak élveztek. A benn-
lakással összekötött magánintézetekben, vajmi 
ritka kivétellel, egyedül a zsebre spekulálnak. 
Megvesztegetik a sajtót, hogy minél sűrűbb 
port szórhassanak a világ szemébe. Égbekiáltó 
az a különbség, mely a valóság meg a reklám 
közt van. A körülbelől harmadfélezernyi 
magán-iskolának sem tere, sem világossága; a 
legtöbbnek udvara sincsen, úgy a köröskörül 
meredező magas házak miatt, fölülről nézve, 
kútnak látszik az az úgynevezett udvar. 
Egyetlen kifogástalan helyiség azr... elfogadó-
terem. Az élelmezés minden bírálaton, alul áll. 
Szerzőnk a saját tapasztalásából állítja, hogy 
sok helytt lóhúst, meg szamárhűst tálalnak 
hétről-hétre a növendékeiknek. A legtöbb 
igazgatónak halvány sejtelme sincs a peda-
gógiáról, mert hiszen a Casati-féle törvény 
246. §-a úgy szabja meg a minősítést, hogy 
„akármelyik, 25-évesnél idősebb polgár nyit-
hat középiskolát internátussal, vagy a nélkül". 
A legtöbb igazgató valóságos tolvaj. Mindenütt 
lop, a hova elér a tíz ujja. Olyan számlákat 
küldözgetnek a szülék nyakára, melyeken a 
tulajdonképeni tartásdíjnál sokkal többre föl-
szaporodnak a mellékes költségek. Az egyik 
piemonti intézetben, a hol E. de Amicis, a 
„Szív" koszorús költője is tanult egy ideig, 
három rövid hónap lefolyása alatt 5 aligazgató, 
2 osztályfőnök, 4 tanító és — egy hónap 
alatt — 30 fölszolgáló inas dőlt ki egymás 
után. A tartásdíj havonként 150 lira s a 
„kenyérre és levesre "-szorítást tartják leg-
hathatósabb fegyelmi eszköznek. 

A magán-intézetek túlnyomó részében képe-

sítés nélküli, neveletlen, szegény ördögöket, 
kicsapott barátokat és kimustrált őrmestere-
ket alkalmaznak. Ezek aztán 25 — 50 lírányi 
fizetésért 15—16 óra hosszat görnyedeznek. 
Fölfelé rabszolgák, lefelé csendőrök. 

A középiskoláknál bizony sok a fogyatkozás. 
Az alig 12-éves múlttal bíró „Scuola di 
magistero", melyeket az egyetem két fakultása 
mellé állítottak, alig lendít valamit. Vizsgá-
lati oklevélért jelentkezhetik bármely jogász, 
pap. építész, orvos vagy négy éven keresztül 
működő tanító Nem ritka eset az sem, hogy 
kortes-szolgálatokat tanári jogosítványnyal ju-
talmaznak. A vizsgálatokon esemény-számba 
megy a buktatás, oly túlságosan nagy az 
elnézés. 

Sokkal jobbak ugyan már az állami inté-
zetek (Convitti nazionali), de a szerző szerint 
egyrészt kaszárnyákhoz, másrészt klastromok-
hoz hasonlítanak. Ezeknek a szervezete sem 
számol le az egészségügyi követelményekkel, 
így pl. 25 percznyi szabadidőt is alig enged-
nek ebédelésre. Ezért a tanulók gyomorbajo-
sok, idegesek, vérszegények, egész éjszakákon 
át nem tudnak aludni. Szellőztetés, fűtés, 
világítás, elhelyezés kezdetleges. Talán az 
egész országban sincsen egy olyan állami 
iskola, a hol fürdő lenne. 

Pomatto balitéletnek tartja azt a fölfogást, 
hogy a tanítónő a férfi-tanítónál nagyobb 
rokonszenvet érezne azok iránt a fiu-gyerme-
kek iránt, a kiknek a nevelését az elemi 
fiu-iskolák három alsó osztályában ren-
desen reájok bízzák. „Hogyan szerethetnék 
jobban, mikor voltaképen nem is ösmerik 
őket!" Tagadja, hogy a tanítónő türelmesebb 
lenne a férfi-tanítónál. Az önuralmat, az erélyt, 
és akaratszilárdságot a kívánatos mértékben 
nem tapasztalta bennök. „Kérdezzétek meg, 
xígymond, — a tanítónőképzők igazgatóit és 
magukat a jelölteket, és azt fogjátok hallani 
tőlük, hogy jobban szeretik a tanáraikat, mint 
a tanítónőket". 

Egyik reform-terve a szünidők szabályozá-
sára vonatkozik. Sokalja a 3-havi őszi szün-
időt, meg az óv folyamán lépten-nyomon elő-
bukkanó pirosbetüs vakácziókat; a helyett 
kívánatosabbnak vélné, ha a napi foglalko-
zásból kidobnák a sok magoltatást és egyéb 
fölösleges munkát. Ma űgy áll a dolog náluk, 
hogy az iskolás gyermek többet dolgozik, 
mint a gyári munkás. Azért legyen kevesebb 
a szünidő, hogy a gyermek kevesebb időt 
tölthessen erkölcsileg egészségtelen környeze-
tében. Mert ilyen a környezet úgy a legalsóbb 
mint a legmagasabb társadalmi rétegekben: 
sivár önzés, kapzsiság verte nyűgbe vala-
mennyit. Becsület, kötelesség, jog, szeretet, 
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egyéni méltóság húzza mindig a rövidebbet, 
annyira elposványosodott a közélet. Es az 
iskola, a legjobb esetben, megelégszik annyival, 
hogy a fejbe gyömöszöli azt, a minek a szív-
ben volna igazi helye. 

Az előítéletek és túlerőltetett empirizmus 
elburjánzása ellen ezekkel a javaslatokkal áll 
elő Pomatto: 

Reformálni kell a tanító-képzőket; ren-
dezni az egyetemek karait akként, hogy a 
tanító- és tanárjelöltek komoly, eredményes 
oktatásban részesüljenek; rendszeres lélektani 
előadások és gyakorlati tanítások nélkül nem 
felelhet meg a jövő tanító-nemzedék nehéz 
hivatásának. Az öt elemi osztályba be kell 
hozni a „ fölvezető' rendszert. Fordítsanak 
gondot a testi nevelésre. A tantárgyakban 
legyen meg a kellő logikai haladás. Az ország 
főbb egyetemeiben nyissanak egy három-éves 
tanfolyamot az embertanból, neveléstudomány-
ból, erkölcs- és egészségtanból, a gyermek 
lélektanából, az élettanból és boneztanból 
azok számára, a kiknek már van elemi tanítói 
oklevelük, de tanfelügyelőségre, vagy igazgatói 
állásra törekesznek. A meglevő gimnáziumok 
és lyceumok felénél többet, a reáliskoláknak 
pedig egy jó harmadrészét be kell szüntetni. 
Azokban a klasszikus iskolákban pedig, me-
lyeket meghagynának, ne űzzenek aztán tré-
fát a hazai, latin és görög nyelvek tanításá-
val, mint mostan. 

Köriilbelől minden kerületben szervezzenek 
földmíves-, kereskedelmi és iparos iskolákat. 
Ügy kell szervezni a reáliskolát, hogy ne le-
gyenek különböző tagozatai. Meg kell alkotni 
az „egységes", vagy „fölsőbb népiskolát" olyan-
formán, hogy az első 3 gimn. osztály egye-
sítendő a megfelelő reáliskolai osztályokkal. 
Ez által elérnék azt, hogy lenne összekötő 
kapocs az elemi és középiskolák között. Abban 
a négy-éves tanfolyamban tanítsanak olaszt, 
latint, francziát, történelmet és földrajzot, 
számtant és könyvvezetést, nemzetgazdaságtan 
alapelveit, a természettudományok elemeit, 
magán-egészségtant, rajzot, szépírást. Rendez-
zenek tanulságos kirándulásokat s végezzenek 
minél több torna- és játékgyakorlatot künn 
a szabadban. 

A tanítók lelki képességeinek és hajlamának 
megítélése érdekében tegyenek a tanárok lé-
lektani és fiziologiai megfigyeléseket; azokat 
jegyezgessék föl pontosan azokra az „életrajzi 
lapok" ra, melyeket Sergi, hírneves anthropo-
logus állított össze. A lapok egyik táblázata 
a növendék testi életére vonatkozó följegyzé-
seket tartalmazná: Név; kor; illetőségi hely; 
szülei, szüleinek kora és foglalkozása; himlő-
oltás ; termet; súly; tüdőképesség; izomerő; 

általános egészségi állapot; kiáltott betegsé-
gek ; rendellenességek; a fej kerülete, hossza, 
szélessége; az arez hossza, szélessége; a haj 
szine és minősége; a szem színe és alakja; a 
bőr szine; esetleges észrevételek. 

A második táblázatra a lélektani megfigye-
lések jegyeztetnének föl: 

A látás élessége : rövid- vagy távolra-]átó ; a 
szinek felismerésében normális é vagy nem; 
a hallás élessége; tapintás; értelmisége: 
készséges-e vagy nehézkes ; fölfogása: gyors-e 
vagy lassú ; emlékezőtehetség : SZÍVÓS, múlé-
kony; figyelme: könnyen vagy nehezen ébreszt-
hető; beszédje: gyors, lassú; kiejtése: tökéle-
tes vagy hibás ; dadogó-e ? ; indulat, ingerlé-
kenység ; magaviselete és jelleme a családi 
körhen; szülei iránti szeretete; hallgatagság, 
beszédesség; szabad idejében legszivesebb fog-
lalkozása ; szeszélyek; esetleges rendkívüli 
események. 

Ilyen lapokat kellene kiállítani, mikor belép 
a gyermek az illető osztályba az év elején, 
továbbá, mikor kilép onnan, az év végén.. 
Szerző azt hiszi, hogy a „fölsőbb népiskola" 
ennek az intézkedésnek a meghonosításával 
érvényt szerezne a gyermek abbeli szent jo-
gának, hogy a fölnőttek ne kényszerítsék őket 
olyan természetű, pályákra, melyekre sem haj-
lamuk, sem képességük. Az iskola rövid, ha-
tározott szavakban tudtára adná a családnak, 
hogy mit tart a reája bizott gyermekről; 
föltárná őszintén előtte, hogy milyen véleményt 
alkotott 4 év alatt a gyermek jelleméről és 
tehetségeinek irányáról; megjelölné azt az útat, 
a melyet a nevelés tovább folytatására nézve, 
legjobb meggyőződése szerint, szükségesnek vél. 

Ezek az „életrajzi lapok" igazán közelebb 
hoznák a családot az iskolához. A szülék bi-
zonyára jobban megbecsülnék az iskolát, 
bizalommal fordulnának hozzája tanácsért, 
mert tudnák, hogy elfogulatlan nyilatkozatot 
hallanak tőle. 

Nálunk, Magyarországon csak egypár éve 
nyilt meg a nők előtt az egyetem, tehát sej-
telmünk sem lehet még arról, hogy nálunk 
mi lesz ennek a jóhiszemű újításnak a vége. 
De az a rajz, mely az olasz egyetemek női 
hallgatóiról Pomatto tollából kikerül, valóban 
kétségbeejtő. Azok a szegény teremtések, 
úgymond, valamennyien időnek előtte meg-
vénültek, pápaszemet hordanak, pápaszemmel 
is alig látnak, vérszegények, hiszterikusok, 
nagyrészben a rachitis (angolkór) áldozatai. 
Jóközelről nézve őket, követelőzők, affektál-
nak, idegeskednek. Ha megszerzik az óhajtott 
oklevelet, nem képesek hivatásuk betöltésére 
s elszakadnak családjuktól, melyben idegenül 
érzik magukat. 
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Nem terjeszkedhetünk ki az értékes tanul-
mánynak bennünket is érdeklő több részére. 
Az olasz tanítóság köreiben élénk megvitatás 
tárgyává tették Pomatto könyvét. Hogy mik 
valósulhatnak meg az ő reformjavaslataiból, 
az sok idő és sok pénz kérdése. Hamarjában 
nem lehet azon segíteni, hogy a tanítónak 
sok helyen kevesebb a fizetése, meg a becsü-
lete, mint a garasco-i csősznek, a kit Amicis 
„Egy tanító regénye" czímű munkájában 
megénekel. Megeshetnek biz ott afféle esetek, 
hogy a tanítót elküldik . . . . legelni, ha 
emberséges lakást kér az iskolaszéktől. Tény, 
hogy a közoktatásügy minden terén szükség 
van náluk reformátorra. Nézzük csak az egye-
temeket. Egypár kivétellel „élősdi gombák" 
azok, a rogyásig kiszipolyozott kis városok 
testén Mily egyenlőtlenül vannak elosztva! 
Csak a Pó mentén 7 egyetem van, alig néhány 
puskalövésnyire egymástól. A 20-nál több 
állami és „szabad" egyetem csak a proletá-
riátust szaporítja, no meg az operaénekesek 
számát. Olyan is azoknak az egyetemeknek 
egynémelyike, hogy fölszerelés dolgában szé-
gyenkezve bújhatik el a mi algimnáziumunk 
elől; lételüket a csipp-csupp városok hival-
kodásának köszönhetik, de nem csukják be, 
ha mindjárt 2 hallgató esik is 1 tanárra. 
Erről nem szól Pomatto kollega. Van úgyis 
panasza elég, több-kevesebb joggal, de egy 
utolsó megjegyzést nem engedhetünk el. 

Baccellit, a mostani közoktatásügyi minis-
tert sokan gúnyolják az „archeológiai boga-
raidért. Sokat bizonyosan Pomntto sem vár 
tőle, vagy tán éppen semmit. Bizarrnak tart ja ő 
is a minií-ternek azt a tervét, hogy 20 millió 
lira költséggel (hol van az a 20 millió lira?!) 
leromboltassa egyik téren a modern palotákat, 
hogy „régészeti sétányt" létesítsen. Azonban 
azt se feledje, hogy náluk, a „virágok hazá-
jáéban, nehéz állapota lehet egy közoktatás-
ügyi ministemek. Legfölebb egy erithrai 
expediczió irigyelheti a sorsát. Hanem Baccel-
linek, eme nagynevű tudósnak szakavatottsá-
gát és jószándékát nem vonhatják kétségbe 
a legnyugtalanabb reformerek sem. Örüljenek, 
hogy egyszer vaktában olyan közoktatásügyi 
ministert kaphattak, a ki látott belülről is-
kolát, sőt azt szeretni is tudja. Csakhogy 
persze nem akarják elhinni neki, mert nincs 
annyi pénz a markában, a melylyel meg lehetne 
szüntetni egy csapásra azt a sok hiányt. 
Hiában emlegeti a nápolyi ember is minden 
tizedik szavában azt, hogy „non vi dico bugia" 
(nem hazudok), kötve hisznek neki. 

(Kolozsvár.) Cs. Pa/pp József dr. 

——ogxstKies^ 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis te r 

Köszönetét nyilvánította: Wolf Ignácz és 
Wolf Adolfnak, a kik a felsőkismártonhegyi 
izr. iskola fölszerelésére és a szegénysorsú 
tanulók segélyezésére 300 frtot adományoz-
tak; a boiczai takarékpénztárnak, a mely az 
ottani iskoláknak tankönyvek beszerzésére 130 
forintot adományozott; Haller Luiza grófnő-
nek, a ki a fehéregyházi áll. el. iskola és 
állandó gyermekmenhely növendékei részére 
1000 frt értékű ruhát és tanszereket adomá-
nyozott; a szegedcsongrádi takarékpénztárnak 
a mely a szegedi községi elemi népiskolába 
járó szegénysorsú tanulók fölruházására 200 
forintot adományozott. 

Kinevezte: Orsi György oki. tanítót a 
pásztói áll. el népisk.-hoz r. tanítóvá; Bodnár 
Mária oki. óvónőt a szaniszlói áll. óvodához 
óvónővé; Mikovényi Eugénia oki. tanítónőt 
a lédeczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Jóváhagyta: a „felsővasi ált. tanító-egyesil-
let" módosított alapszabályzatát folyó évi 
12.626 sz. a. kelt rendeletével; abaújtorna-
megyei általános tanítóegyesület módosított 
alapszabályzatát f. évi 12.004. sz. a. kelt ren-
deletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Vatán János 
karasszói munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 230 frtot. 

Végleg megerősítette: Besseári P. Livia 
révaújfalvai közs. el. isk. tanítónőt jelen állá-
sában ; Wágner János kunfélegyházai állami 
tanítóképző-intézeti segédtanárt ezen állásában. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Bogdán János nyug. lekenczei g. kath. 
volt tanító özv., szül. Zima Anuczának évi 
150 frtot; néh. Remenár János csernei közs. 
el. isk. volt tanító özv., szül. Williger Mag-
dolna és 3 kiskorú árvájának együtt évi 
300 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Toman Lujza 
lédeczi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek 
200 frtot. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés mindkét házában f. 

hó 1-én mutatkozott be a Szé'l Kálmán el-
nöklete alatt alakult kormány. Széli minister-
elnök programmbeszéde úgy a képviselő-, mint 
a felsőházban nagyon jó benyomást tett s 
gyakorlati következménye az volt, hogy a 
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nemzeti párt belépett a kormánypártba. A 
képviselőházban a kormány bemutatkozása 
utáni napon megváltoztatták az elnökséget s 
már e hó 3-án Perczel Dezső elnöklésével kez-
detét vette a békés, komoly munka. A 2-ki és 
3-ki üléseken letárgyalták és elfogadták az 
indemnity-javaslatot, valamint az ujoncz-
kontingensről és az ujonczok megajánlásáról 
szóló törvényjavaslatokat. — A képviselőház 
közoktatásügyi bizottsága f. hó 4-én Molnár 
Antal elnöklete alatt ülést tartott, melyen a 
közoktatási kormány részéről Wlassics Gyula 
minister és Zsilinszky államtitkár voltak jelen. 
Az elnök az ülést megnyitván, a bizottság 
örömének adott kifejezést a fölött, hoyy az új 
kormány közoktatásügyi ministeréül azt a fér-
fiút üdvözölheti, aki ezt a tárczát eddig is annyi 
sikerrel vezette. Meg van arról győződve, hogy 
a hazai kultura minden igaz barátja osztozik 
a bizottságnak ebben az érzésében. (Altalános 
élénk helyeslés.) Wlassics minister melegen 
köszöni a szives megemlékezést s kéri a bizott-
ságot, részesítse őt továbbra is az eddig tapasz-
talt támogatásban. (Általános élénk éljenzés.) 
Tárgyalás alá vette ezután a bizottság a köz-
oktatás állapotáról szóló huszonhetedik minis-
teri jelentést. Beható tanácskozás után, mely-
ben Sághy Gyula, Kiss Albert, Mezei Mór, 
Ciocan János, Dániel Márton és Szinnyey-
Merse Pál bizottsági tagok vettek részt s 
Wlassics minister a fölvetett kérdésekre tüzetes 
fölvilágosításokat adott, elhatározta a bizott-
ság a ministeri jelentésnek tudomásul vételét. 
Altalános helyesléssel vette a bizottság tudo-
másul különösen a tanítói kárpótlékok ügyében 
a minister által adott fölvilágosításokat. Tár-
gyalás alá vette a bizottság végül az országos 
tanítói nyugdíj- és gyámalapra és az 1894. évi 
XXVII. törvényczikk alapján létesített orszá-
gos nyugdíj- és gyámintézetre' vonatkozó mi-
nisteri jelentéseket, a melyeket Mezei Mór elő-
adó tüzetesen ismertetett. A jelentések tudomá-
sulvétele után a bizottság jegyzőjét: Kammerer 
Ernőt bizta meg a megállapodásairól szóló je-
lentésnek a Ház elé terjesztésével. 

— Föherczegasszony a kisdedek között. 
Frigyes kir. herczeg neje átutazván M.-Ovárott, 
meglátogatta a „ Hildegardeum* nevű kisded-
óvódát, mely a kir. herczegasszonv védnök-
sége alatt áll. A föherczegasszony magas 
megelégedését nyilvánította az intézet veze-
tőségének a tapasztaltak felett. 

— Wlassics minister üdvözlése. A vállás-
és közoktatásügyi ministerium tisztviselői 
február 28-án délben tisztelegtek Wlassics 
Gyula kultusminister előtt abból az alkalom-
ból, hogy a király újból kinevezte ministerré, 
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illetőleg állásában megerősítette. A tisztviselői 
kar nevében Zsilinszky Mihály államtitkár 
mondott üdvözlő beszédet. Hangsúlyozta a 
tisztviselőknek a minister személyéhez való 
ragaszkodását s arra kérte, hogy továbbra is 
jóakaratában tartsa meg hűséges társait a 
munkában. Wlassics minister meghatottan meg-
köszönte a szives óvácziót. Nem várta ezt az 
üdvözlést, mert végre is, már hosszabb ideje 
dolgozik együtt a tisztviselőkkel s a mult és 
a jövő közé a folytonosság kapcsa fűződik; 
de jól esett neki az üdvözlés, mert a tiszt-
viselők barátságának és szeretetének nyilvá-
nulását látja benne. 0 Fölségének kegye 
folytán, melynek nagyságát — úgymond — 
alig érdemelte meg, továbbra is az eddig 
viselt állásban folytathatja a magyar kultura 
érdekében való munkálkodást. De bárhová 
kerülne is, bármilyen más helyen volna, már 
csak a kultura lobogója alatt küzdene, egy 
sorban a tisztviselői karral. Az a négy esztendő, 
a melyet közös munkálkodásban együtt töl-
töttek, eltörülhetetlen bélyegként nyomult 
egyéniségébe s élete czéljától többé el nem 
választható a magyar kultura szent ügyének 
fölvirágoztatása. Hosszas éljenzés kisérte ezeket 
a szavakat, melyek után a minister szivesen 
kezet szorított a tisztviselőkkel. 

— A római pápa betegsége. XIII. Leo 
pápa egészségi állapotáról aggasztó hirek 
érkeztek a mult hét folyamában Rómából, 
de az újabb hirek eléggé megnyugtatók s 
alapos a kilátás arra, hogy a szentatya, a ki 
most töltötte be életének 90. évét, teljesen 
fölépül betegségéből. 

— Czímadomány'ozás. Ő Fölsége az osztály-
tanácsosi czímet és jelleget adományozta 
dr. Kacskovics Mihály és dr. Hoffmann József 
ministeri titkároknak. Dr. Kacskovics a VI. 
(népoktatási) ügyosztály egyik alosztályának 
vezetője s mint ilyen bámulatos tevékeny-
ségetfejtett ki az utóbbi időben a tanítók kor-
pótlék-ügyeinek elintézése körül. Dr. Hoffmann 
a középiskolai ügyosztályban az internátusok és 
ösztöndíjak előadója. A jól megérdemelt kitün-
tetésekhez mi is szerencsekivánatainkat küldjük. 

— Apponyi György gróf, Apponyi Albert 
országgyűlési képviselő atyja, Magyarország 
egykori kanczellárja, életének 91. évében 
hosszas szenvedés után elhunyt Eberharden. 
Apponyi Albert gr. gyászában egyértelmüleg 
osztozik az egész nemzet. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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— Az Eötvös-alap orsz. tanító-egyesület 
igazgató-tanácsa látogatott gyűlést tar tot t 
f. hó 4-én Péterfy Sándor kir. tanácsos 
elnöklete alatt. Az ülésen bejelentették, hogy 
a közoktatásügyi minister úr ez évre is 
1000 írttal segélyezte az egyesületet, a miért 
a ministert hangosan megéljenezték. Ezután 
alaposan megvitatták a Tanítók Háza ügyét 
s az igazgató-tanács örömmel értesült dr. Gröőz 
József jelentéséből arról, hogy úgy W assies 
minister, valamint Zsilinszky államtitkár és a 
ministerium főbb tisztviselői melegen érdek-
lődnek az ügy iránt. Az Eötvös-alap igazgató-
tanácsa elhatározta, hogy a Tanítók Háza 
bizottságával együtt újabb kérvényt fog 
benyújtani Wlassics ministernek. 

-• Megható jelenet. Febr. 24-én megható 
jelenet folyt le Uj-Pesten, Földes Károly igaz-
gató lakásán. Ennek a jelenetnek szomorú és 
megható előzménye van: Biró András póka-
kereszturi (Maros-Tordam.) ev. ref. tanító 
betegsége miatt nyugalomba vonult s 6 kis-
korú árvájával Budapestre költözött, hogy a 
tanítók legnagyobb százalékát elpusztító tüdő-
vész ellen gyógyulást keressen. Rosszabb helyre 
nem mehetett, s kilencz-havi nyomorúság után 
január 20-án meghalt. Hat árvája minden 
segítség nélkül, emberbaráti könyörületre várt. 
Egy egyszerű, szegény iparos, ki maga is keze 
munkája után él, az elzüllésnek kitett hat 
árvát, míg sorsuk felől a hatóság intézkedik, 
magához fogadta, pedig neki is négy kiskorú 
gyermeke van. Harminczöt napig tartotta, 
sőt ruházta is a hat árvát, igaz szeretettel 
viselt gondot reájuk, s kettőt ma is gondoz 
és tovább nevel. Ennek a nemes ember-
barátnak, kinek a vallás- és közoktatásügyi 
minister úr is e nemes tettéért köszönetet 
mondott, a neve: Klatrobe.cz Endre kőfaragó 
mester, újpesti lakos. Hálával olvassa el 
nevét minden magyar tanító. Az árvák ügyé-
ben Földes Károly igazgató, mihelyt helyze-
tűket megismerte, a ministeriumhoz fordult 
s kegyelmes urunk meghallgatván a debre-
czeni árvaház igazgatójának véleményét, hala-
déktalanul intézkedett, s a hat árva közül 
négyet, kik 16 évnél fiatalabbak, a debreczeni 
tanítói árvaházba fölvett s az árvaház i<jaz-
gatóját, Kozma Lászlót utasította, hojy ren-
delete vétele után azonnal Uj-Pestre utazzék, 
s a szükséges ruházatot az árvák számára 
magával vivén, őket az árvaházba szállítsa be. 
Február 21-én Földes igazgató lakásán öltöz-
tek fel a Biró-árvák az árvaház ruháiba; a 
mikor a négy csinosan fölöltöztetett árvát az 

ott megjelentek megszemlélték, nem maradt 
szem könyezetlen, s földobbant a szivekben 
a benső hála igaz érzelme az iránt a férfiú 
iránt, ki a magyar tanítóság igaz atyja, ki, 
éppen e napon lett bizonyossá, hogy a magyar 
nemzeti művelődés ügyét tovább is vezeti s 
nagyszabású zseniális kultúrpolitikáját tovább 
folytatja. Magyar tanítók! Ez az előadott 
eset is intő jel arra, hogy vállat vállhoz téve 
sorakozzunk mindannyian az alá a zászló alá, 
melynek munkásai a tanítók gyermekeinek 
neveléséről kívánnak gondoskodni; támogas-
suk az Eötvös-alapot s a Tanítók Háza nagy-
fontosságú kérdésének megvalósításánál min-
den tanító tegye meg kötelességét, mert 
egyesülésben van erő és hatalom, s illetékes 
helyen is csak akkor támogathatják ezeket a 
kitűzött czélokat, ha a körül a nemzet összes 
tanítói tömörülnek. K. L. 

— Tanítók fiainak konviktusa Szegeden. 
Közoktatásügyi ministerünknek ismét egy oly 
elhatározásáról adhatunk hírt, mely ékes 
bizonysága annak, hogy ő nagyméltósága a 
tanítók érdekeit igazán a szívén viseli. Wlassics 
Gyula minister úr, Tergina Gyulának, Csongrád 
vármegye nagyérdemű tanfelügyelőjének elő-
terjesztésére elhatározta, hogy Szegeden taní-
tók gyermekei számára internátust állít föl 
épp oly mintára, mint a milyenek a dél-
vidéki és a gyertyámosi konviktusok, a melyek 
a hasonló intézetek között első helyen állnak 
az országban. A minister megbízta a csongrád-
megyei tanfelügyelőt, hogy a konviktus dol-
gában tárgyaljon a hatósággal, hogy az eszme 
minél előbb megvalósítható legyen. A kon-
viktust száz gyermek számára tervezik és 
azon esetben, ha a város méltányos részben 
hozzájárul a konviktus létesítéséhez, a Szeged 
tanyai tanítók huszonöt gyermeke kap ingye-
nes elhelyezést a konviktusban. Ügy értesü-
lünk, hogy Tergina tanfelügyelő és a hatóság 
közt folyt tárgyalások sikerrel kecsegtetnek. 

— Mosonymegye köztörvényhatósígi bi-
zottsága évnegyedes rendes közgyűlésében 
megalakítván a népnevelési bizottságot, abba 
közfelkiáltással megválasztotta: Békeffv Kál-
mán, Fehérváry Gyula, Bobleter Igmicz, 
dr. Hanenkamp Sáudor, Eckh irdt Ferencz, 
dr. Csellei János, Le'vay Pál, Kühne Károly, 
dr. Sőtér Ágost. Rappensberger Vilmos, dr. 
Reiter János és Ringbauer tjrusztáv bizottsági 
tagokat; a tanítói karból pedig: Merényi 
Kálmán m.-óvári áll. isk. igazgatót, Schöl 
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Gábor nezsideri r. k., Bruckner Mihály gálosi 
ág. ev. és Redlich Mór boldogasszonyi izraelita 
tanítókat. 

— 57 évig tanító. Február hó 20-án halt 
meg Lekér (Barsm.) községben Dudich Ferencz 
róm. kath. kántortanító, életének 77-ik, 
tanítói működésének 57-ik évében. A megbol-
dogult 1848. márez. 15 óta a nevezett köz-
ségben működött a legnagyobb buzgósággal 
és lelkiismeretességgel. 1892-ben ünnepelte 
50-éves tanítói jubileumát. Elnöke volt a 
barsmegyei tanító-egyesületnek. Tanítványa 
volt az egész község, s már több magasabb 
állású férfiú dicséri benne volt tanítóját. 
Nagyszámú rokonság — köztük 6 tanító — 
gyászolja az elhunytat, kinek temetése február 
22-én ment végbe a megye és vidék impozáns 
részvéte mellett. 

— Jótékonyság az iskolában. A m.-óvári 
állami iskolival kapcsolatos „szegem/gyermekek 
konyhája" ez évben is, mint az előző évek-
ben, 80 szegény gyermeket lát el iskolai 
napokon meleg étellel. Az intézmény, mely-
nek létesítésén az iskola igazgatója annyit 
fáradott, a tanítónők szives támogatása és a 
közönség áldozatkészége folytán biztosítva 
van. 1000 frt tőkével is rendelkezik, melyet 
a vármegye jótékonysági alapja ez évben is 
50 frt adományával növelt. Lapunkban is-
mertetve volt ezen intézményt ajánljuk a 
szépért és nemesért lelkesülő tanítók figyel-
mébe. Felvilágosítást és tájékozást készséggel 
ad az érdeklődőknek Merényi Kálmán, el. isk. 
igazgató Magyar-Ovárott. 

— Századik közvizsgálat. Békés - Szent-
András egük ev. ref. néptanítója: Zih Károly 
a mult héten 100-ik közvizsgálatát mutatta 
be- növendékeivel, s így e vizsgálattal 50 év 
terhét tette le. Azonban tanítóskodásának 
50-ik évfordulója f. é. pünkösd másodnapján 
lesz. Kívánjuk, hogy a munkás, derék tanító 
jó egészségben érhesse meg 50 éves tanítós-
kodásának évfordulóját. 

— Kneipp Újság. Wörishofenben, egy bajor-
országi kis sváb faluban ólt Kneipp Sebestyén 
róm. kath. plébános, a ki hiveinek lígy a lel-
kiekben, mint testi bajaiban is igazi jó atyja 
volt. Már hittanhallgató korában súlyos tüdő-
betegségbe esvén, ezen rettenetes bajából 
maga gyógyította ki nemcsak önmagát, hanem 
egy hasonló betegségben sinlődött osztály-
társát is. líendkívül éles megfigyelő tehetsé-
génél fogva a gyógyítás tudományában oly 
alapos ismeretekre sikerült szert tennie, hogy 
e tekintetben hire kis községének határain 
csakhamar túlterjedt és pedig annyira, hogy 
mintegy másfél évtizeddel ezelőtt Iíneipp 
Sebestyén nevét mint orvosét már az egész 

világon ismerték. Ekkor valóságos zarándoklat 
indult meg Wörishofen felé. A világ minden 
részéből tódultak a gyógyulást kereső nagy 
betegek a kis sváb faluba, hogy az egyszerű 
falusi pap tanácsát kérjék ki oly bajaik-
ban, a melyeken már a világ leghíresebb 
orvosai sem voltak képesek segíteni. Es 
nem mentek oda hiába, mert a gyógyít-
hatlannak tartott legtöbb beteg onnét gyó-
gyultan, erősen, életvidoran távozott. Kneipp 
Sebestyén gyógyrendszerének óriási sikerei 
folytán immár a világ minden részében ala-
kultak egyesületek a végből, hogy a Kneipp-
féle gyógy eljárást a testi betegségekben 
szenvedő emberek javára elterjeszszék. Országos 
Magyar Kneipp-Egyesület név alatt alakult 
ily egyesület Budapesten is, melynek tagjai 
legnagyobb részben oly egyének, a kik egész-
ségüket, sőt sokan életüket is csak a Kneipp-
féle gyógymódnak köszönhetik. Ezen egyesü-
let alapítói között oly kimagasló alakokat is 
szerencsés tisztelhetni, mint József Főherczeg 
ő királyi fensége, Vaszary Kolos herczegprímás 
ő eminencziája és Császka György kalocsai érsek 
ő exczellencziája. Az Országos Magyar Kneipp 
Egyesület a Kneipp-féle gyógymódnak hazánk-
ban leendő elterjesztése czéljából ez év elején 
Budapesten Kneipp Újság czím alatt havi 
folyóiratot indított meg. Ez a folyóirat 
alapos tanácsokat ad arra nézve, hogy miként 
éljen az ember, ha egészséges és hosszú 
életű akar lenni és megtanít arra is, hogy 
ha betegekké leszünk, miként gyógyíthatjuk 
meg önmagunkat gyógyszerek nélkül, ártal-
matlan és többnyire semmibe sem kerülő házi 
szerekkel. Ezt az újságot igen jól teszik a 
néptanítók, ha járatják, mert az abban talál-
ható egészségi tanácsokat nemcsak a maguk 
és családjuk javára értékesíthetik, hanem a 
nép javára is, a melylyel érintkeznek, mi által 
hazánk közegészségügyének óriási szolgálatot 
tehetnek. Ez oknál fogva a Kneipp Újság 
kiadója nagy súlyt helyez arra, hogy ezen 
lap a néptanítók között nagy számban elter-
jedjen, miért is azt részükre féláron, tudni-
illik fél évre 1 frtért, egész évre 2 írtért küldi 
rneg, holott mások részére az előfizetési ár 
évi 4 frtban van megállapítva. Más kultur-
államokban, főleg Németországban a tanítók 
a legnagyobb hivei a Kneipp-féle természetes 
gyógymódnak. Adja Isten, hogy az nálunk is 
úgy legyen. Megrendelhető a Kneipp Újság 
Budapesten X. ker., Füzérutcza 19. sz. alatt. 
(A kiadóhivatal lev. lapon kifejezett kívánatra 
mutatványszámot küld.) Dr. Szalkay Gyula, 
az Orsz Magy. Kneipp-Egyesület elnuke. 

— Adomány. A mosonyvárosi takarékpénztár 
„Az országos tanítói árvaház mosonymegyei 
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alapjá"-ra 5 frtot adományozott, mely ösz-
szegért köszönetet mond Merényi Kálmán, 
egyl. elnök. 

— A Szathmáry-alapra adakoztak. Nagy 
< rábor 20 kr ; Lutter Kornél 10 kr; Simonovics 
(ierő 5 kr; Vládu Szilárd 10 kr ; Papp Péter 
5 kr; Rusz Simon 5 kr; Szebenmegyei Tanító-
testület 5 f r t ; Gsáky Vilma (Tót-Megyer) 1 fr t ; 
CsiJc Sándor 5 kr; Zdebski M. 5 kr; B. M. 
5 kr; Sternberg Vilmos 10 kr; Jankovics (Csúcsa) 
10 kr; Ilosvai Lajos 10 kr; Nagy József50 kr ; 
Molnár .János 10 kr; Baló Irma 10 kr ; 
Breyer Bódog 5 kr; Bogyay Alajos 20 kr ; 
Dani Mihály 10 kr; Valcz Jenő 5 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 2385 frt 95 kr. (A Ma. Ta. 
Ka.-ja által kezelt összeggel együtt befolyt ösz-
szesen 2462 frt 3 kr.) 

— Halálozások. Lázár Imre tornatanító, 
élete 31-ik évében Nagy-Enyeden elhunyt. 
— Szilágyi Albert aradi izr. tanító, élete 72-ik 
és tanítói működésének 50. évében elhunyt. 
Áldás emlékökre! 

1 szerkesztő postája. 
K. J. Pálosnagyniező. Sajnáljuk, de mi, annak az 

egyesületnek az__ügyeit nem ismervén, tanácsot nem 
adhatunk. — „Ünneplő". A hol juniusban is van 
még tanítás, legczélszerűbb az isk. ünnepet junius 
8-án megtartani. — K. K. Oroszlánkö-Podhrágy. 1. 
Sem az egyi ÍÍ, sem a másik helyen nincs áll. tanító-
képző-int. 2. Ahhoz érettséyvizsg. bizonyítvány és 
egyetemi tanulmányok szükségesek. — H. P. 0-
Dávidliáza. Olvassa el e kérdésben közölt ezikkein-
ket. — R. J. Resiczabánya. 1. Csak hirdetett állásra 
és a kir. tanfelügyelő által fölterjeszt.ve fogadják el. 
2. A kérvényre 50-kros, a mellékletekre 15-kros 
bélyeg kell. 3. A mellékletek hitelesítendők; a 
szoigabirói hivatallal lehet. — ÍJ. J. Jíagy-Pécsely. 
A tanítóváltozást a kir. tanfelügyelőség útján be 
kell jelenteni, illetőleg az államsegélynek az ú j 
tanító nevére való utalványozását kérni kell. K. 
P. Alsó-Kalocsa. Nemsokára meglesz. — O. T. 
Nagylak. Kérje a közig, bizottságtól kinevezési ok-
mányát, melyben az állás elfoglalásának időpontja 
meg van határozva. V. J. Karaszó. 10.031 sz. a. 
a kir. tanf.-hsz küldték. — K. Gy. Élőpatak. R. Y. 
Y. S. Nagy-Bocskó. Folyósítás alatt van. — P. J. 
Rubuliska. Tudja meg a közig, bizottsági számot s 
azt közölje velünk, mert nem találják. Talán föl se 
terjesztették ? — E. E. Sárköz. Korpótlék-ügye nincs 
itt, a másikat megsürgettük. — M. Y. Patakfalva. 
60.913 sz. a. már ki van utalványozva. — Szives 
tudomásul. Válaszadásra nem levélbélyeg, hanem 
czímsett levelező-lap melléklését kérjük. Levélírásra 
nincs érkezésünk. — P. D. Rekenye. Soron van, 
84.511 sz. 8. — K. J. Tőkepataka. 1. Az államsegély 
végleges elintézés alatt van (85.271 sz.) 2. Újra kell 
folyamodnia: mielőbb. — É. 1. Raar. Lehet reménye; 
68.801 sz. a. nemsokára elintézik. — K. Y. X. Csak 
a napokban érkezett föl; tárgyalás alá vették 
13.339 sz. a. — O. S. Tar. 89.856 sz. a. kiutalvá-
nyozták ; eddig már meg is kaphatta. — H. A. 
Márk. 83.310 sz. a. megkapia a napokban. — B. 
Sámfáivá. Remélhetik. K. J. Szabás. Itt van, 

elintézés alatt : nemsokára meglesz. - J. P. Váraszó. 
Ügy látszik, hogy csak egy évre utalványozták : ha 
úgy van: mielőbb újítsák meg a kérelmet. — V. 
M. Zieh. Még nagyon sokan vannak, a kik nem 
kapták meg; az ön kérvénye csak decz. végén érke-
zett föl; elintézés alatt van. — Sz. F. Lövö-Petri. 
Csak nemrég érkezett föl; megsürgettük. — D. E. 
Madunicz. Talán a közig, bizottságnál késik ? 
I. J. Tekeháza. 44.527 sz. a. a közig, bizottsághoz 
küldték, ott tudakozódjék. —• M. F. Pruzsina. Föl-
vették 569'i sz a. — S. J. Ominibusz. Megsürgettük. 
— 1. A. H.-M.-Vásárkely. 1897-ben volt i t t egy 
kérvénye (81.287 sz. a.), azt leküldték a csongrád-
megyei kir. tanfelügvelőséghez. Egyéb nem volt és 
nincs. — L. J. Pátyod. Nem érkezett be. — Roliozsna. 
Az ügy itt még megfontolás tárgyát képezi. — Gr. 
1. plébános úrnak, Keczer. A hirdetések a kiadó-
hivatalra tartoznak : levelét áttettük oda. 
A korpótléki kérvények a ministeriumban elintézés 
alatt allanak; erre nézve ismét csak azt üzen-
hetjük, a mit már két izben üzentünk: türelem-
mel meg kell várni, míg sorra kerül. — H. 
J. Csouopla. Ha már van korpótléka: igen. — 
R. A. Keresztúr. 1. Lehet, ha kinevezik, azonnal is. 
2. A minister azonnal is kinevezheti. 3. Elég. 4. 
Lehet,_ a mikor kinevezik. Akár 2—3 év múlva is. 
— P. Á. Csik-Lázárfalva. Csak egyes utazásokra és csak 
a saját személyére. A kir. tanf. utján teijesztendő 
föl. H. R. Zsolna. Budapesten heti 10 órában 
járnak az iparostanulók iskolába: ebből 4 óra rajz, 
vasárnap délelőtt. Délután 2 órakor templomba 
mennek. Ennek elmulasztása miatt nem bírságolják 
meg. — Óvónő. 1. Az elöljáróság megkérdezése és 
beleegyezése nélkül nem adhatja lakását bérbe, még 
rokonnak sem. Kérjen inkább helyette lakbért. 2. 
Nem szedetheti föl. Kárpótlást kérhet. 3. Az iskola-
föntartónak nem parancsolhat, csak kérhet tőle. 
X. Y. 1. Irányadó a ministeri tervezet. 2. A község 
privát dolga. 3. A Benedek—Földes által kiadott 
könyv. 4. A tanfelügyelőség útján folyamodjanak. -
A. M. Borberek. Tessék beküldeni; azt talán közöl-
hetjük. — E. M. dr. Nem hiszszük, hogy az ajánlott 
újítás tetszéssel fogadtassák. Mégis hajlandók va-
gyunk közölni. — B. M. T. G. Paks. 11. P. Felső-
Szálláspatak. Levelet irtunk. — J. J. Bogdány. 
Névtelen levelekre nem „szolgálunk" folvilágosítással. 
A ki tőlünk szívességet kér, mutatkozzék be. 
H. A. Tósok-Berénd. 67.075. sz. a. már elintézték. 
— St. J. Kukmér. A napokban, elintézve, lemegy. 
— H. J. T.-Biid. 61.153. szám alatt elintézték. 

N. Gy. S.-Sz.-Miklós. Tárgyalás alatt van : ha 
okmányaira múlhatatlan szüksége van, a tanf. útján 
kérheti vissza. - S. K. SzékesIVjérvár. Megsürget-
tük ; soron vannak. — K. B. F.-Leliota. Megsürget-
tük most már nem tart sokáig. — T. I. Rény. Itt 
van ; nemsokára elintézik. — Kr. A. Hissziás. Innét 
ment már intézkedés úgy a közig, biz.-hoz, mint a 
tanf.-hez. 

Tartalom : Tanítók Háza. Lákits Vendel. — Az 
évzáró vizsgálatok eltörlése. Mező Dániel. — A tanítói 
földek. III. Beney Antal. IV. Horváth Károly. — 
Szí inóra : Olaszország iskolai és közéleti viszonyai. 
Cs. Papp József dr. — Hivatalos rész. — Külön-
félék. — Szerkesztő postája. 

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

Budapest, 1899. 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 ér* tanítóképző - intézetek egy példányban intryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, YI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL\-TÉR 3. 

K é z i r a t o l c a t n p m aclvmte v i s s z a . 

Döntő lépések. 
A kezdeményezők hitében, reményé-

ben. szeretetében és mindennapi imád-
ságában már évek óta él a „Tanítók 
Háza" eszméje. Sőt megvalósítása felé 
gyűjtéssel, tervek kidolgoztatásával és 
kérvényezéssel mar gyakorlati lépéseket 
is tettek. Közelterjedésre és általános 
lelkesedésre ez a nagyszabású eszme 
azonban csak azóta te t t szert, a mióta 
a magyar tanítóság megérezte, hogy 
,,az idők telje elkövetkezett" s a döntő 
lépések ideje elérkezett. 

Az ezredéves alkotások között a 
Tanítók Háza, nagy sajnálatunkra, nem 
foglalhatott helyet. Pedig szép gyöngye 
lett volna az országos alkotások koro-
nájának: 27 ezer hűséges alapvető, 
nemzeterősítő munkás ezredévi nemzeti 
ajándéka! Nem volt kellőleg és idejére 
előkészítve, tehát elmaradt. 

A XX. évszázad elejének azonban 
nem szabad elmúlnia a nélkül, hogy a 
Tanítók Háza eszméjének megvalósulását 
ne üdvözölnők. Az igének, mely eddig 
csak egyes buzgólkodók ajakán élt, 
végre testté kell válnia s így tehát 
valóban bekövetkezett immár a döntő 
lépések ideje. 

Most, most van azonban éppen nagy 
szükségünk az elérendő czél tiszta, 
minden kétséget kizáró kitűzésére; a 

követendő út helyes megjelölésére; az 
eszközöknek lelkiismeretes mérlegelésük 
után való helyes megválasztására; a 
sikert előmozdító tényezők ügyes föl-
használására; egy szóval: tapintatos eljá-
rásra és biztos irányjelölésre. 

Bekövetkezvén a cselekvés ideje, most 
már nem szabad megengednünk, hogy 
a kérdés elhomályosíttassék, vagy egy s 
más okból a napirendről lekerüljön. 
Most végre világosan meg kell mon-
danunk : ezt akarjuk, ezen az úton és 
ezekkel az eszközökkel akarjuk, 

A ki e közleményt a magam nevé-
ben és a magam felelősségére irom, 
én abban a véleményben vagyok, hog}r 

a Tanítók Házát a magyar tanítóság 
egyetértésének és közhozzájúrulásának 
kell létesítenie s azért a Magy. Tanítók 
Orsz. Bizottsága érdemes elnökének 
lapunk mult számában közölt s a tanító-
testületekhez és egyesületekhez intézett 
fölhívását a czélhoz legbiztosabban elve-
zető útnak és módnak tartom. Nyilat-
kozzék meg a magyar tanítók közvéle-
ménye országszerte és a kérdés egy 
csapásra világosan előttünk fog állani 
a maga reális valóságában. 

A ki azonban e közleményt irom, 
nekem módomban áll a magyar taní-
tóság ütőerének a verését nap - nap 
mellett megfigyelnem s így tudom, hogy 
ez a tiszteletreméltó nagy testület 

Lapunk 11-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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lelkesedésben gazdag, de anyagiakban 
szegény. A magyar tanítóság közhozzá-
járulása tehát előreláthatólag nem lesz 
elegendő a nagyszabású eszme gyors 
megvalósításához s így más tényezők 
hozzájárulását is meg kell nyernünk. 
Alapos a kilátás arra, hogy ezeket a 
tényezőket meg fogjuk nyerni s első 
sorban a közoktatásügyi kormány, élén 
a tanítóság érdekeit mindig szivén 
viselő Wlassics minister úr ő nagyméltó-
ságával, máris élénken érdeklődik az 
eszme iránt. Az alapgondolatnak azonban, 
nézetem szerint, annak kell lennie, hogy 
a Tanítók Házát a magyar tanítóság egyet-
értése, kartársi szeretete és szegénységéhez 
mért, erejét meg nem haladó áldozatkész-
sége hozza létre. Ez legyen a kiinduló 
pont és ezért szükséges az, hogy a 
tanító-egyesületek, erőik lelkiismeretes 
mérlegelésével, megnyilatkozzanak és ki-
nyilatkoztassák : mennyivel járulhatnak 
hozzá évenkint, vagy egyszer s minden-
korra az eszme megvalósításához 1 Mivel 
azonban mi a teljesíthető valóságot akar-
juk megtudni, óva intünk a lelkesedés-
nek a reális mederből való kicsapon-
gásától! A magyar tanítóság szép czé-
lokért könnyen lelkesedik; lelkesedjék 
ezúttal okosan is. 

A Tanítók Háza ügye a Tanítók Háza 
igazgató-tanácsának kezébe van letéve. 
Ez a csöndben, de azért folyton mun-
kálkodó igazgató-tanács, az Eötvös-alap 
országos egyesülettel karöltve, az elő-
készítő lépéseknek már eddig is egész 
sorozatát t e t te meg. Ha azonban ez az 
igazgató-tanács a magyar tanítóságnak 
áldozatkészségben is megnyilvánuló köz-
véleményére alapíthatja működését, ez 
országos megbízással a kezében, még 
hathatósabban működhetik, mint eddig. 
Ez a megbízás erőssége lesz azoknál a 
tényezőknél, a melyeknek hozzájárulása 
nélkül én sem tudom elképzelni a Tanítók 
Házának megvalósítását. „íme, mond-
hatjuk majd akkor kormánynak, ország-
gyűlésnek, fővárosnak, megyei és városi 

hatóságoknak, a magyar tanítóság a fő-
városban főiskolákon tanuló gyermekei 
számára házat akar építeni, erre a czélra 
ennyit adott össze a maga szegénységé-
ből, de ez még nem elegendő: kormány, 
országgyűlés, főváros és megyei s városi 
hatóságok segítsetek a magyar tanító-
ságon." És a segítő kar támogatni fog 
minket nemes munkánkban. Csak előbb 
mutassuk meg, hogy tőlünk telhető 
áldozatkészséggel tudunk akarni! 

Ha tehát a hazai tanító-egyesületek 
megnyilatkoznak, őszinte és, mint mon-
dottam, „okos" lelkesedéssel: a Tanítók 
Háza megvalósítása felé az egyik döntő 
lépés meg lesz téve. A mit azonban a 
biztos irányjelölésre vonatkozólag fönebb 
hangsúlyoztam, ezt a Magy. Tanítók 
Orsz. Bizottságának folyó hó 30-án meg-
tartandó tavaszi közgyűlésétől várom. 
Ezen a közgyűlésen kell 1. az elérendő 
czélt minden kétséget kizáró módon 
kitűznünk; 2. a követendő útat meg-
jelölnünk : 3. az eszközöket helyesen 
megválasztanunk. 

A mi az első pontot illeti, a l l egye-
temes tanügyi kongresszus határoza-
tilag kimondotta, hogy a Tanítók Háza 
a közoktatásügy minden rendű és rangú 
munkásainak közreműködésével hozandó 
létre. Eddig azonban — fájdalom! — csak 
a népoktatásügy munkásai érdeklődtek az 
eszme megvalósítása iránt s így a Tanítók 
Házának a néptanítóság, illetőleg a nép-
oktatásügy szolgálatában álló munkások 
gyermekei számára kell fölépülnie. Ezzel 
nincs az kimondva, hog}r középiskolai 
vagy egyetemi tanárok tanuló fiai ne 
vétethessenek föl a Tanítók Házába, de 
csak másod sorban, a szervezeti szabály-
zatok értelmében. A Tanítók Háza tehát a 
magy. néptanítók fővárosban főiskolákon 
tanuló fiainak internátusa volna, egészen 
ingyenes, fél-ingyenes és méltányos arány-
ban megállapított fizetéses ellátásával. A 
Tanítók Háza helyiséget adna a főváros-
ban székelő és a csatlakozó fővárosi 
egyesületeknek gyűléseik, sőt, dísztér-
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mében, ünnepélyeik és mulatságaik meg-
tartására, valamint a nyári szünidő két 
hónapjában a fővárosba tanfolyamokra 
vagy akár egyéb czélokból fölránduló 
vidéki tanítók elszállásolására. Nézetem 
szerint így kellene minden kétséget 
kizáró módon a Tanítóit Háza létesíté-
sével elérendő czélt kitűznünk. 

It t egy szükséges kitérést kell tennem, 
hangsúlyozván, hogy más dolog a tanítók 
fiainak internátusa és más a Tanítók Háza. 
Ezt a kettőt nem szabad összezavar-
nunk. A tanítók fiainak internátusai, 
mint előttünk a minister úr is hang-
súlyozta, a vidéken állítandók föl. A 
vidéki városokban az élet olcsóbb, az 
egészségügyi viszonyok jobbak, a kör-
nyezet a tanulásra alkalmasabb. A 
vidéki internátusok dolgában Wlassics 
minister úr már eddig is sokat te t t s 
jól teszik a vidéki, nagyobb tanító-testü-
letek, ha ő nagyméltósága ebbeli alko-
tásainak szolgálatába szegődnek. 

Úgyde, ha a tanítók fiai a vidéken 
a középiskolát elvégezték s az igazán 
kiválóak folytatni akarják magasabb 
tanulmányaikat: itt kezdődik a nehézség. 
A vidéken még csak győzi a tanító-apa 
költséggel, de hogy — hangsúlyozom — 
jelesen érett fiát az egyetemre küldhesse, 
arra bizony nem telik a tanítói 
fizetésből. Már pedig, hogy a tanító fia, 
ha még oly jelesen tanul is, ne lehessen 
mérnök, orvos, ügyvéd és tanár, csak 
•azért, mert apjának a nagyon is szűkre 
szabott minimumból nem jut a szük-
séges egyetemi költségekre, akár Kolozs-
vártt, akár Budapesten: ezt nem szabad 
továbbra megengednünk. Ezt akarta 
megakadályozni — s java részében meg 
is akadályozta — az Eötvös-alap orszá-
gos egyesülete azzal, hogy a tanítók 
fiainak szabad asztalokat szerzett. Ezek 
a szabad asztalok azonban jók átmeneti 
állapotnak, de a Tanítók Házában állan-
dókká kell tennünk azokat. Jól értsük 
meg egymást. Mi nem a szellemi prole-
tariátust akarjuk szaporítani, hanem a 

Tanítók Házának megvalósításával lehe-
tővé akarjuk tenni azt, hogy, ha egy 
tanítónak jelesen tanuló fia elvégezte a 
középiskolát és határozott tehetsége van 
pl. a teknikai szakra vagy a művészeti 
pályára, ne legyen kénytelen ilyetén 
tehetségével teszem egy adóhivatal helyi-
ségében megvonulni. Teret a hivatott 
tehetségeknek: ez igazi liberális és demok-
ratikus elv! 

Ezt czélozzuk mi a Tanítók Háza 
j létesítésével s azért nem szabad ezt az 

eszmét a vidéki internátusokkal elhomá-
lyosítani. Egyik a másikat támogatja, 
sőt ez utóbbiak természetes és szük-
séges kiegészítője: a Tanítók Háza. 

Hogy pedig a fővárosban kell a Tanítók 
Házának fölépülnie, annak az oka az, 
hogy, bár egyetemünk a fővároson kívül 
Kolozsvártt is van, műegyetemünk, 
zeneakadémiánk, rajztanár-képzőnk, felső 
ipariskolánk, állatorvosi akadémiánk, 
vasúti tisztképző tanfolyamunk eddig 
csak Budapesten található. 

E kissé hosszú, de részemről szüksé-
gesnek vélt kitérés után, áttérek a 
2. pont tárgyalására. A czélhoz leg-
biztosabban elvezetendő egyik útat már 
kijelölte az Orsz. Bizottság elnökének 
fölhívása. Ezt a márczius 30,-i közgyű-
lésnek csak szentesítenie kell s a rész-
letekre nézve irányt jelölnie, hogy t. i. 
minden tanító-egyesület kebelében ala-
kuljon „Tanítók Háza bizottsága", mely 
a tagoknak vagy az egyesületnek a 
czélra fölajánlott járulékait a központba 
beszolgáltassa, gyűjtsön, esetleg fölol-
vasásokat, előadásokat és mulatságokat 
rendezzen, lelkesítsen, buzdítson és a 
társadalmat is igyekezzék megnyerni az 
eszmének. 

A mi a követendő többi útat illeti, 
azt bizza úgy az Orsz. Bizottság, valamint 
bizzák a tanító-egyesületek is a Tanítók 
Háza igazgató-tanácsára, de ezt az Orsz. 
Bizottság tavaszi közgyűlése, hangsú-
lyozván, hogy a Tanítók Házának léte-
sítését első sorban a magyar tanítóság 
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egyetértésétől, kartársi szeretetétől és 
áldozatkészségétől várja, mondja ki hatá-
rozatilag. Az igazgató-tanács föladata 
lesz, Wlassics minister úr ő nagyméltó-
sága kezdeményezésével és támogatásá-
val, az eszme megvalósítására az egész 
kormányt és az országgyűlést is meg-
nyerni. Az igazgató-tanács föladata lesz 
az is, hogy a fővároshoz Eötvös Loránd br. 
vezetésével és aláírásával telekado-
mányozás iránt beadott kérvényünknek 
kedvező elintézését is kieszközölje. A 
főváros elvégre is nem zárkózhatik el 
az eszme megvalósítása elől. De, a 
mennyire magától a főpolgármester úrtól 
tudjuk, nem is fog elzárkózni előle s 
ha közgyűlési határozat lehetetlenné teszi a 
telek-adományozást, az ezredévi alapból 
tekintélyes és a fővároshoz méltó összeggel 
fog minket kitűzött czélunk elérésében 
segíteni. Ezt majdnem bizonyosra vehetjük. 

Az eszközök helyes megválasztását 
illetőleg, a Néptanítók Lapjában már 
eddig is megjelent fölszólalások az 
eszközök egész sorozatát ajánlották. 
Igaz ugyan az, hogy a czélra vezető 
minden tisztességes eszköz jó, mind a 
mellett óvatosaknak kell lennünk a 
megválasztásukban. A részvények kibo-
csájtásához vérmes reményeket fűzni nem 
tudok, hanem azért a részvénykibo-
csájtást sem ellenzem, egy-egy részvény 
árát azonban az indítványozott 25 f r t 
helyett 10 frtban vélem megállapítandónak. 

Ezt, 10 frtos részvények kibocsájtásá-
nak szükségét, az Orsz. Bizottság köz-
gyűlése is kimondhatná. Minden egyéb 
„alapítást" (aczéltoll- és irkagyár ala-
pítását stb.) határozottan mellőzendő-
nek vélek. Általában, bizzuk az eszközök 
helyes megválasztását a tanító-egyesüle-
tekre, a melyek leginkább ismerik a 
vidékök hangulatát és e hangulat meg-
nyerésének módjait. A maguk hatás-
körében ezek az egyesületek csodákat 
tehetnek, ha — akarnak. Minden a jó 
akaraton fordul meg. Lássuk, megvan-e 
bennök a jó akarat s tudnak-e az esz-

méért úgy lelkesedni, mint mi, fővá-
rosiak, a kiknek pedig csak az ő érde-
kükben van az eszme megvalósítására 
szükségünk ? 

Ha az Orsz. Bizottság márczius 30.-1 
közgyűlése helyes irányt jelöl s ha a 
tanító-testületek és egyesületek tavaszi 
és nyári gyűléseiken országszerte meg-
nyilatkoznak és áldozatkészségüket kije-
lentik: a Tanítók Háza a közeli jövőben 
létre fog jönni. 

Mivelhogy így létre kell jönnie! 
(Budapest.) TJjváry Béla. 

» «CX-JO  

Rökk Szilárd alapító - oklevele 
székesfővárosi tanítók, tanárok 

családtagjainak segélyezésére. 
Míg élt, kevesen tudták, mikor meghalt, 

sokan álmélkodva hallották: mily óriási 
összeget hagyott Bökk Szilárd, a nagy ember-
barát, humánus és kulturális czélokra. A 
tanítóság csak 10 évvel később hallotta 
meg szűkebb körben, hogy Rökk Szilárd a 
székesfővárosi tanítóknak volt legnagyobb 
jóit evőjük. Magyarország tanítósága még most 
sem ismeri igazán e feledhetetlen emlékű 
alapító emberbaráti tetteinek egész mértékét. 
De meg fogja tudni nemsokára. Megjön 
annak a maga ideje. 

Csodálatos véletlenség! 
Majdnem 10 évig elfelejtve, eltemetve a 

magyar tanítói kar egy részét illető s eddig 
legnagyobb, mert hiszen egy negyed millió 
forintra becsülhető alapítvány. 

A Néptanítók Lapja szerkesztősége s annak 
leghívebb, legbizalmasabb baráti köre tudta 
ez alapítvány megszerzésének módozatait. 
En, — e sorok irója — mint a székesfővárosi 
tanítótestület elnöksége részéről közjegyzői 
meghatalmazással megbízott — vállaltam 
magamra az alapítvány részleteinek fölkuta-
tását s az ügy rendezését. Lapunkban lehető 
körülményesen meg fogjuk írni, mihelyt itt 
lesz az ideje, a székesfőv. tanítóságot illető 
Rökk-féle alapítványok állását. Egyik alapít-
ványra vonatkozó eljárás már befejezést nyert; 
erről tehát már szólhatunk. Ez váratlan „föl-
fedezés" eredménye. Midőn homályos nyo-
mokon indulva tudakozódtam több irányban, 
s a főváros hatóságával is gyakrabban érint-
keztem bizalmasan a Rökk Szilárd-féle ala-
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pítvánv ügyében, akkoriból való ez a meg-
lepetést keltő lelet, melynek historikumáról 
eleget mond maga a következő: 

Alapítványi okirat. 

Budapest székesfőváros közönsége tudtul 
adja mindenkinek, kit illet, hogy néhai 
Ráth Károly főpolgármester elhalálozása után 
a főpolgármesteri hivatalban lévő pénzszek-
rényben őrzött iratok és értékek átvétele 
alkalmával néhai Rökk Szilárdnak Budapesten 
1888. évi május hó 30-án kelt, Ráth Károly 
főpolgármesterhez intézett levele találtatott, 
mely szerint ennek Rökk Szilárd húsz darab 
egyenkint 1.000 frtról szóló, vagyis összesen 
20.000 frt, azaz húszezer o. é. forint értéket 
képviselő pesti hazai első takarékpénztári 
kamatozó kötvényt küldött azon rendeltetés-
sel, hogy abból a Budapest székesfővárosi 
tanács rendelkezése alatt álló iskolai tanárok, 
tanítók és tanítónők után hátramaradt özve-
gyek, árvák és munkaképtelen egyének mos-
toha sorsának enyhítésére szolgáló és az ala-
pító nevét viselő alapítvány alkottassák; 
fölhatalmazván egyúttal e levélben a volt 
főpolgármestert, hogy az esetben, ha maga 
az alapító korábban meghalna, semhogy ezen 
alapítványa iránt közelebbről intézkedett 
volna, ezen alapítvány részletes föltételeit 
saját belátása szerint megállapíthassa és az 
alapítványi oklevelet az alapító neve alatt 
kiállíthassa. 

Ezen jótékony alapítvány tulajdonaként 
töke és időközben fölszaporodott kamatok 
czímén néhai Ráth Károly, volt főpolgár-
mester hagyatékában találtatott: 

a) é r t é k p a p í r o k b a n : Egy darab 
8.589 számú 10.000, szóval tízezer koronáról, 
továbbá hat darab 303.113, 311.560, 311.561, 
312.358, 312.359 és 312.360 számú, egyenkint 
1.000, szóval egyezer koronáról szóló 4% 
magyar koronajáradéki kötvény, 1897. évi 
junius hó 1-én lejáró szelvényekkel; 

b) k é s z p é n z b e n : 20.656 frt 56 kr., 
szóval: húszezer hatszáz ötvenhat forint 
•56 krajczár. 

Miután a volt főpolgármester az alapítvány 
közelebbi föltételeinek megállapítása és az 
alapítványi okirat kiállítása tekintetében az 
alapító által reá ruházott joggal nem élt, 
és Márkus József helyettes főpolgármester 
1897. évi október hó 4-én a Budapest székes-
fővárosi tanácshoz intézett 1053. számú át-
irata kapcsán, az alapítvány állagát képező 
es föntebb részletezett értékpapírokat és kész-
pénzt 1897. évi szeptember hó 3-án a VII. 
napló 666. tétele alatt a székesfővárosi központi 

pénztárba elhelyezte és mint a főpolgár-
mesternek az idő szerinti helyettese, az ala-
pítványra nézve akként intézkedett, hogy: 

a) az alapítvány ez idő szerinti állagát 
képező összegből a Budapest székesfővárosi 
tanárok, tanítók és tanítónők után hátra-
maradt özvegyek, árvák és munkaképtelen 
egyének mostoha sorsának enyhítésére szol-
gáló és Rökk Szilárd nevét viselő alapítvány 
alkottassák; 

b) az alapítvány évi kamatai a székes-
főváros szolgálatában állott tanárok, tanítók 
és tanítónők után hátramaradt oly özvegyek, 
árvák és munkaképtelen egyének segélyezé-
sére fordíttassanak, a kik nyugdíjazási ellá-

t á sban vagy éppen nem részesülnek, vagy 
csak oly mérvű ellátásban részesülnek, a 
mely föntartásukra nem elegendő; 

c) az alapítvány évi kamatainak föl nem 
használt része évről-évre az alapítványi tőké-
hez lesz csatolandó; 

d) az alapítvány kezelése és az alapítvány 
kamatainak jelzett czélra való fölhasználása 
iránti intézkedés a székesfővárosi tanácsot 
illeti meg: 

megállapíttatván, hogy az alapítvány kama-
taiból 100 forinttól 300 forintig terjedő 
összegek lesznek egy-egy segélyre szorult 
özvegy, illetve árva javára évenkint adomá-
nyozhatok, s hogy az adományozottak ezen 
jótétemény élvezetében mindaddig megmarad-
hatnak, míg a segélyre tényleg rászorulnak, 
s arra érdemeseknek mutatkoznak. 

Budapest főváros közönsége a jelen ala-
pítványi okiratban körülirt alapítvány keze-
lését a föntebb körülirt föltételek mellett 
ezennel elfogadja és kijelenti, hogy ezen 
16.000 korona, szóval tizenhatezer korona 
névértékű 4°/o-os magyar koronajáradékból 
és 20.656 frt 56 krajczár készpénzből álló 
és a székesfővárosi központi pénztárban elhe-
lyezett alapítvány örök időkre ugyanott: 

„Rökk Szilárd" 
székesfővárosi tanárok, tanítók és tanítónők 
után hátramaradt özvegyek, árvák és munka-
képtélen egyénék alapítványa" név alatt fog 
gyümölcsözőleg kezeltetni és jövedelme az 
ezen okiratban foglalt föltételek szerint fog 
az említett czélra fordíttatni. 

Minek hiteléül és emlékezetéül ezen ala-
pítványi okirat három példányban kiállíttat-
ván, egyik példánya a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi magy. kir. minister úrhoz 
fölterjesztetett, másik példánya Márkus József 
főpolgármester úrnak kiadatott, harmadik 
példánya pedig a székesfővárosi levéltárban 
elhelyeztetett. 
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Kelt Budapesten, a székesfőv. törvényhat. 
bizottságának 1898. év február 16-án tartot t 
rendkívüli közgyűlésén. 

Halmos János, 
polgár mester. 

8.529/1898. 

Jóváhagyom azzal, hogy az alapítvány 
számadási kivonatai évenkint a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. ministeriumhoz 
benyújtandók. 

Budapest, 1899. február 10-én. 
Zsilinszky Mihály, 

államtitkár. 

Megilletődéssel olvastam bold. eml. Kökk 
Szilárd sárguló levelét, mely alapul szolgált 
eme, 10 év multán létesített s a székesfőv 
közs. iskolai tanárokat, tanítókat érdeklő ala-
pítványnak. Ez idő szerint — mint legmeg-
bízhatóbb forrásból tudom — 2.200 fr t áll 
rendelkezésre ennek kamataiból. A pályázatot 
e napokban kiírják ápr. 15-iki határidővel. 
Jelenleg valószínűleg előreláthatólag csak 
1.500 frtot osztanak ki. A többit a tőkéhez 
csatolják, mivel a következő évben legföljebb 
1.400-1.500 frt állhat rendelkezésre. 

Addig is, míg Rökk Szilárd igazi nagy-
ságának bemutatására elérkezik az alkalmas 
pillanat, lehetetlen, hogy hálás tisztelettel 
ne gondoljunk reá. 

Áldás emlékére! 

(Budapest.) Gööz József dr. 

- —«?>!<•*-. — 
Az államsegély második cziklusn. 

(Válasz Faragó J. czikkére.) 

Lapunk f. évi 7. számában a fönti czím alatt 
megjelent közlemény kapcsán Faragó János 
úr a 9. számban megjegyzéseket tett. Mint-
hogy Faragó úr egyrészt félreértett, másrészt 
a közleményemben kontempláltaktól eltérőleg, 
más szempontból is kidomborítja mondani-
valóit, ezek által pedig közleményemnek azt 
a látszatot adja, mintha az általam előadottakkal 
tisztában nem volnék, czikkére nézve ellen-
megjegyzéseim vannak és ezek a következők: 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy én a 
felekezeti tanítók fizetés kiegészítése körüli 
eljárást ismertettem főképen, a községiek 
szempontjából fölmerülő e tekintetbeni elté-
résre, minthogy ez csupán két csatolmányra 
vonatkozik, csak mellékesen, zárójelben, utaltam. 

Hogy az államsegély utalványozása 4—5 
hónap elteltével történnék s hogy a tanító e 
miatt jelzett ideig nem juthatna hozzá, egy 
szóval sem állítottam. Ellenkezőleg, azt irtam 
s most is állítom, hogy a tanévre, még pedig 

a cziklus folyama alatt és ahhoz mért időre 
5, 4, 3 stb. tanévre már utalványozott állam-
segély csak a következő polgári év első nap-
jaiban levén az iskolaszék által a kir. adó-
hivatalnál fölvehető, a tanév elejétől deczember 
végéig terjedő 4 hónapra eső államsegélyhez 
az érdekelt tanító csakis a jelzett 4 hónap 
elteltével juthat. A felekezeti iskolaföntartó 
nem előlegezheti az államsegélyt, mert nem 
tudja miből. A hol a papot, tanítót majdnem 
kizárólag termesztményekben fizetik, azok 
Vio-nél sem talál előlegezni való pénzkészletet. 
Hogy a második cziklusra az államsegély nem 
iskolai, de polgári évre fog utalványoztatok 
csupán mint az előjelekből következtetettet 
jeleztem, de nem állítottam s most is hiszem, 
hogy ez fog érvényre jutni. (? Szerk.) Különben 
a felekezeti iskolák viszonyai is ezt teszik 
kívánatossá. Az első ötévi cziklusra a nmélt. 
ministerium az államsegélyt isk. évre folyósí-
totta. Az első cziklus negyedik tanévére az 
ez iránt folyamodóknak már akként bocsáttatott 
a kért államsegély rendelkezésükre, hogy az 
1898. évre eső részt azonnal, illetve az 1899. 
polgári évivel egyidejűleg vehették föl, 
1900. évtől 1903-ig terjedő idő alatt pedig 
polgári évre, minden év január 1-je után. 
Hasonlóan történt az utalványozás azon tanítók 
korpótlékára, kik olyan felekezeti iskoláknál 
működnek, melyek tanítói közül fizetéskiegé-
szítés czímén államsegélyt egy sem élvez. 

Vájjon kinek, hol és mikor kell az állam-
segély iránti folyamodványt a második czik-
lusra benyújtani, tekintve, hogy ez eljárás 
az elsőnek ismétlése, annyira köztudomású-
nak s lényegtelennek tartottam, hogy a külön-
ben szűkre szabott lap hasábjait ezek fölemlí-
tésével nyújtani egyszerűen nem akartam. 

Egyébként a felekezeti isk. tanítók fizetés-
kiegészítése iránti folyamodványokat a f . évi 
ápril vagy május hó folyamán kell benyújtani 
s nem szeptember elején. Ilyen határidő meg-
tartásának elrendelésére egyes közig, bizott-
ságok, tudtommal a hevesmegyei is, már föl-
kérték az illetékes egyházi főhatóságokat. A 
magyarosított határőrvidéki specziális viszonyú 
iskolákra vonatkozó eljárást ismertetni helyes 
volt, de nem lehet irányadó az ezrekre menő 
felekezeti iskolaszék vezetőire nézve. 

Jeleztem már, hogy a felekezeti iskolák szóban 
levő folyamodványaitól a községi iskolákat 
illető eltéréseket zárójelben tüntettem föl. 
Tehát a folyamodvány kellékei közt második 
zárójelben említett „adóhivatali kimutatás % 
mint a községi iskolaszék kérvényének mellék-
lete értendő s nem mint felekezetié. 

A mit első alkalommal nem tettem, végül 
kiemelem, miként kívánatos a felekezeti tanítói 
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fizetés kiegészítése iránti kérvény mellé még 
községi bizonyítványt is csatolni az iskolafön-
tartó hitközség tagjainak állami egyenes adójuk 
összegéről és a községi pótadó %-ról. Ez, bár 
csatolása az Utasítás szerint meghagyva nincsen, 
azért kívánatos, hogy ennek a hithözségi és 
iskolai költségvetéssel történő összehasonlítása 
után félreérthetlenül állapítható meg a hit-
község tagjainak adózó-képessége, illetve, hogy 
hány %-ra rúg eddigi és iskolai adójuk és 
hogy képesek-e a tanító fizetését, illetve kor-
pótlékát önerejükből kiegészíteni, illetve meg-
adni, avagy sein. 

(Miskolci.) Várhelyi György. 

A tanítói földek értékelése. 
V. 

A tanítói földek értékelése már a fizetés-
rendezesnél számos fölszólalásra adott alkal-
mat. Ujabban pro et contra ismét sok érv 
hangzik el. Tagadhatatlan, hogy a vita alkal-
mával fölmerült egyik-másik megoldás jogosult, 
de ilyen kibontakozás az egész vonalon nem 
lehetséges s egyelőre nem is kívánatos. 

A megjelent czikkek az egyéni bélyeget 
magukon viselik s mint lokális értékűek nem 
általánosíthatók. Ha valaki mégis megkisérlené 
e dolog rendezését, akkor annak minden 
tanítót meg kellene kérdeznie, mert a hány 
tanító van, annyi megoldás válnék szükségessé. 

Föl sem tehető, hogy egy máramarosi tanító 
egy pesti tanítóval az érdekeit azonosítsa. A 
mint változik az egyén és a működési hely, 
úgy változnak a megélhetést befolyásoló 
körülmények is. Különböző viszonyok közt 
élő tanítók érdekeit egy kalap alá vonni nem 
lehet, de nem is — szabad. 

Nem akarom a földjavadalom anyagi és 
erkölcsi előnyeit részletezni, azokat fontossá-
gukhoz mérten már hivatottabb toll méltatta, 
csak kimutatni igyekezem, hogy a földjava-
dalom az as alap, a mely a tanítóság legna-
gyobb részéneit a megélhetést biztosítja. Mihelyt 
rázkódtatásnak teszik ki ezt az alapot, nyom-
ban meg fog inogni a reá emelt épület is. 

Hogy e kérdés elbírálásánál egyéni szem-
pontok nem lehetnek irányadók, azt legfé-
nyesebben az állam által segélyezett tanítók 
helyzete bizonyítja. Tessék őket megkérdezni, 
hogy miért nem az ő ajkaikról hangzik először 
az elégedetlenség szava? 

Azért, mert az állam által segélyezet taní-
tók léte csak úgy van némileg biztosítva, ha 
fizetésük megállapításánál az általuk haszon-
élvezett földnek kataszteri jövedelme képezi a 
kiindulási pontot. 

Az iskolaföntartók közül igen sokan magas 
áron megváltották a földet, de csak azért, 
hogy a tanító elől az államsegélyt elüssék. 
Ezek a példák fényesen bizonyítják, hogy a 
földmegváltás a tanítóra nézve érdemleges 
haszonnal nem járt. Az állam is megtehetné, 
hogy a segélyezés alkalmával a kataszteri 
jövedelmet a valószinü jövedelemmel helyet-
tesítse. Az ilyen segélyezés nem kerülne egy 
fillérbe sem, sőt évenként nagy összeg pénz 
lenne megtakarítható, de ez a segélyezést 
illuzióriussá tenné! A tanító csak papíron 
részesülne segélyben, de in natura nem kapna 
egy batkát sem. 

Szerintem ez az egész földértékelés privát 
ügy. Mindenki érvényesítheti óhaját a saját 
hatáskörében. Kereshet megoldást, a mely az 
ő egyéni kívánalmait kielégíti. Nincsen szükség 
arra — legalább egyelőre, — hogy e 
kérdés a tanítók összeségére kiterjesztessék, 
mert oly irányú intézkedésnek adhat tápot, 
a mely a tanítók leginkább sújtott részét 
visszadöntené ismét oda, a honnan évtizedek 
alatt is csak nagy nehezen tudott kivergődni. 

Kácz Károly. 

A népiskola a tiidóvész ellen. 
A statisztika szerint hazánk egyike azon 

szerencsétlen országoknak, melyekben a tuber-
kolozis legiszonyúbb pusztítást visz végbe. 
Évenként ezreket öl meg nálunk ez a rette-
netes nyavalya, mely még a pestisnél és az 
ázsiai koleránál is borzalmasabb, már csak 
azért is, mert nem időszakonként, hanem nap-
nap mellett, folyton-folyvást szedi áldozatait, 
akiket már évekkel előbb el egyzett a halállal, 
évekkel előbb munkatehetetlenekké tett. 

A nyugati államokban — különösen Angliá-
ban, Németországban és Svájczban — régóta 
fölvették a harczot a pusztító betegséggel 
szemben, még pedig — tekintve, hogy azelőtt 
teljesen gyógyíthatatlannak hitték — kielégítő 
sikerrel. A tüdőbetegek részére a nevezett 
államokban már szép számmal létesült szana-
tóriumokat sokan hagyják el teljesen kiépülve. 

Fájdalom, hazánkban a szegény nép, sőt 
még a középosztályhoz tartozók is kénytele-
nek lemondani a szanatóriumi gyógymód elő-
nyeiről, miután nem rendelkeznek elég anyagi 
erővel, hogy a külföld ilynemű intézeteiben 
huzamosabb ideig tartózkodhassanak. 

Istennek hála, most már a magyar társa-
dalom is megmozdult s megalakult a szegény-
sorsú tüdőbetegek szanatóriumának létesítését 
czélzó egyesület, melynek elnöke Batthyány 
Lajos gróf, a védnökségét pedig Felséges 
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királyunk vállalta el és megengedte, hogy a 
létesítendő szanatórium megdicsőült Nagy-
asszonyunk nevét vehesse föl. Az egyesület 
vagyona már eddig is 66.000 frtot tesz ki. 

De más téren is munkálkodnak. A m. kir. 
belügyministerium nem rég adott ki e beteg-
ségről egy népies módon irt füzetet; gondos-
kodni kell róla, hogy ez a nagyon hasznos 
kis füzetecske minél inkább elterjedjen a nép 
között. 

Talán mondani sem kell, hogy a tüdővész 
elleni küzdelemből a népiskolának is ki kell 
vennie a maga részét; annyival is inkább, 
mert a megindult akczió támogatására a 
népiskolák rendkívül alkalmasak. 

A népiskolákban nemcsak az egészségtan 
keretében, hanem minden alkalommal han-
goztatni kell a tiszta, jó levegő fontosságát, 
az egészséges lakás föltételeit, a szabadban 
való tartózkodás előnyeit, a jó táplálkozást, 
az iszákosság rendkívül ártalmas voltát stb. 

Igen fontos, hogy maga az iskola minden 
tekintetben mintául szolgáljon. Falak, padló-
zat, iskolai bútorok és taneszközök a lehető 
legtisztábban tartassanak. A porképződés ellen 
mindent meg kell tenni s a szellőztetés leg-
főbb gondjaink közé tartozzék. Köpőládákkal 
minden tanterem el legyen látva s a padlóra 
való köpés senkinek meg ne engedtessék. 

Az iskolán kívül is sokat tehet az értelmes 
tanító. Fölolvasásokat, értekezéseket kell tar-
tani az olvasókörökben, ifjúsági egyesületek-
ben stb. Nekünk kell megtanítanunk a népet 
a betegségtől való óvakodás módjára és meg-
értetni vele, hogy a tüdővész ragadós beteg-
ség ; nekünk kell eloszlatnunk a nép között 
általánosan elterjedt azon hibás véleményt, 
mintha ez a betegség egyáltalában gyógyít-
hatatlan volna. Szóval, meg kell ragadnunk 
minden módot és minden alkalmat a küzde-
lemre, mert ezáltal a magunk és embertár-
saink iránti legnagyobb kötelességünknek 
teszünk eleget. 

Az a mozgalom, mely a magyar társadalom 
kebelében a tüdővész lehető korlátozása czél-
jából megindult, számít a népiskola, a nép-
tanítóság támogatására. 

(Kibéd.) Kúrián Albert. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi min i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: a savanyúkúti 
áll. el. isk. fölépítésére Pósfai Sándor dr. sop-
roni kir. közjegyzőnek 1200 frtos, Litschauer 
Engelbert savanyúkúti lakosnak 1000 frtos, 

Hartig Jenő és özv. Hartig Amália b.-újhelyi 
lakosoknak 500 ill. 300 frtos, Leéb János 
savanyúkúti lakosnak 300 frtos, Riegler 
Amália, Prautl Mihály, Melzer Antal dr. és 
Armatage József ugyanottani lakosoknak 250, 
200 ill. 100—100 frtos, Mannheimer Ignácz dr. 
budapesti lakosnak 100 frtos tett ado-
mányokért. 

Kinevezte: Zappe Ferencz oki. tanítót a 
jánosföldi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Skovrán Laura oki. óvónőt a mócsi áll. óvó-
hoz óvónővé; Vodák Rezső oki. tanítót a 
perlaki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Miklós 
József oki. tanítót a mezőkászonyi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Posch Tófor oki. 
tanítót a simonyifalvai áll. el. népisk.-hoz r. 
taníl óvá; Belánecz Mihály okleveles tanítót a 
válaszúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hipp 
Mária oki. tanítónőt a fehértemplomi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé ; Konta Viktória oki. 
óvónőt a mátészalkai áll. óvóhoz óvónővé; 
Dunei Areti oki. tanítónőt a teregovai közs. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Miloseszku Antal 
oki. tanítót a mehádiai közs. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá. 

Jóváhagyta: a sáros-zempléni ág. hitv. 
evang. egyházmegyei tanítóegyesület alapsza-
bályzatát folyó évi 13.550. szám alatt kelt 
rendeletével; a sopronoidéki róm. kath. tanító-
egyesület módosított alapszabály-tervezetét f. 
évi 13.562. sz. a. kelt rendeletével. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Ribiczey Aladár hódmezővásárhelyi áll. kisded-
óvón őképző-intézeti igazgatót; Schw an felder 
Richárd glojioni közs. isk. tanítót. o o 

Nyugdíjat utalványozott: Mieszku Száva 
temes-szt.-andrási munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak 350 frtot; Róth György szent-endrei 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 500 f r to t ; 
Ujváry Ferencz mártonfalvi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 350 fr tot ; Kelseh Miklós 
temesmoraviczai közs. el. isk. tanítónak évi 
496 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Szögleti Sándor nyugd. nyitrai tanító özvegye, 
szül. Stettina Júliának évi 100 fr tot ; néh. 
Peti Mihály imregi volt ev. ref .tanító özvegye, 
szül. Derne Erzsébetnek évi 120 frtot; Figura 
Antal szerbpárdányi közs. isk. volt tanító 
özv., szül. Szolner Máriának évi 240 frtot, 
3 kiskorú árvájának 120 frtot; néh. Feitz 
Antal temesgyarmatai r. kath. tanító özv., szül. 
Hermann Ilonának évi 188 frt 80 krt, 2 árvá-
jának egyenkint 31 frt 46 krt. 
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Ötven év lunlva. 
( K é p a XX. század k ö z e p é b ő l . ) 

Bántott a „Tanítók Háza" sorsa. Oly 
sok zseniális terv, annyi életrevaló eszme 
született már meg, hogy létrehozhassa e 
magasztos czélú épületet s mindezek meg-
törtek egy régi, nehéz bűnön: a tanítók 
közönyén E szörny nyeli el az intéző férfiak 
buzgó munkálkodását, az intézményért lelke-
sülők jámbor fohászait. Gondolatokba mélyed-
tem, miként lehetne e közönyt némileg le-
győzni. Talán egy nagyszabású sorsjáték 
— hasonlóan az ujságirók által rendezetthez — 
tízezrekkel szaporítaná az összegyűjtött tőkét 
s ez által hatalmasan mozdítaná elő a czél 
megvalósítását. Alig hiszem, hogy 27.000 
tanító közül akadna olyan, ki néhány sorsjegy 
megvételét vagy eladását ne vállalná szivesen 
magára. Az intéző bizottság a tanfelügyelősé- i 
geket kérné föl a szétosztásra, s innen lenné-
nek azután szétküldve az egyes városokba és 
községekbe. 

Gondolkodtam . . . . Hosszas betegségem 
miatt kimerült tagjaimra jótevő álom kezdett 
nehezedni és én a képzelet gyorsaságával 
éltem át a jövő század öt évtizedét. 

* 

Eszményi szépségű ifjú állt előttem. Hangja 
csengő és szivet megrázó volt, a mint szelíd, 
dorgáló hangon szólt hozzám: „Múlnak az 
évtizedek, s te megfeddést érdemlő közöny-
nyel nézed kicsiny faludból a világ gyors 
futását. Ifjú alakod összetört, meghajlott, 
roskadozó lett, hajad hófehér fürtéi ama öt 
évtizedre emlékeztetnek, melyeket elzárkózva 
a fővárostól, nyomtalanul éltél le. Es most 
sem mozdulsz ? A halál nyomodban van s 
kaszájának gyönge suhii tása elegendő arra, 
hogy te a túlvilágon számolj le az itten el-
mulasztottakról." 

„Mit tegyek?" — szóltam megrendülve a 
hallottaktól, míg reszkető csontos ujjaimat 
könyörgőleg emeltem föl a látomány felé. 

„Jöjj velem, hogy mielőtt meghalnál, meg-
láthasd hazád székvárosát!" 

„Veled megyek!" — szóltam lelkesülten s 
a másik pillanatban már éreztem, a mint tár-
sammal nesztelenül szeljük át a magas kék 
levegőt. Utunkat gyorsan és akadálytalanul 

folytattuk, csak itt-ott suhantak el mellettünk 
a kormányozható léghajók karcsú, vitorlás alak-
jai ; élesen hangzottak el a kalauzok figyel-
meztető sípjai, láttuk az utánunk bámuló 
utasok elámult, fürkésző arczait. 

Alig telt el 10 perez s mi a Kerepesi-úton, 
a Baross-szobor előtt szállottunk le. Végig 
tekintettem az egyenes, széles sugárúton, 
melynek végén az „Erzsébet-hid" hatalmas 
vastömege tünt föl karcsú oszlopaival, a nap 
fényében megcsillámló czirádás ékességeivel. 
Két oldalt hatalmas palotasorok húzódtak 
egész a Dunáig, míg középen a nesztelen 
gyorsasággal futó villámos fiákkerek, a fejünk 
fölött haladó villámos kocsik pótolták a régi 
lovas és villámos kocsikat. Az élet, a zaj a 
föld alá, a magas levegőbe költözött és 
semmi sem gátolta a nyilt utczák szabad köz-
lekedését. Mi is megindultunk s ámulattal 
álltam néha egy-egy csudás vas-építmény előtt, 
hogy bámuljam az elmúlt ötven év haladását. 

Egy három-emeletes palota előtt állottunk 
meg. „Ez itt a Tanítók Háza — szólalt meg 
vezetőm — a miről egy félszázad előtt oly 
sokat gondolkoztál." Míg én büszkeségtől 
dagadozó kebellel jártattam szemeimet a 
hatalmas épületen, társam így folytatá: „500 
tanító-gyermek számára van berendezve e 
modern épület, 500 tanító-gyermek minden 
anyagi gondtól menten szentelheti egész 
idejét a tanulás nemes munkájának. Az ország 
minden részéből küldik ide a tanítók gyerme-
keiket s ma-bolnap e hely is szűknek bizonyul 
a tudományszomjas ifjak részére." És az én 
lelkemet egy jótevő érzés járta át e szavak 
alatt, s hálásan áldottam ama nagy férfiak 
emlékét, a kiknek munkája létrehozta ez 
intézetet. 

Nem messze innen elértük a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségét és kiadóhivatalát, hová 
bemenve, ámulattal szemléltem a redakezió 
nehéz, hatalmas munkáját. Bemutatkozva a 
szerkesztőnek, megbámultuk a villamos kör-
forgó-gépet, mely 42.000 tanítónak nyújtja 
naponként szellemi táplálékát, tisztelettel 
tekintém a teremben elhelyezett volt szer-
kesztők mellszobrait, a LXXVIII. évfolyamos 
hatalmas lap bekötött évi példányait. 

„Bizony itt sok munka lehet! szóltam 
önkénytelenül s kérdő tekintettel nézve a 
szerkesztőre." 
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„Bőviben vagyunk annak, — szólt mo-
solygó arczczal — de nem is csuda! A kis 
hetilap a haladó korral tekintélyes napilappá 
fejlődött s ma már 42.000 tanító minden 
délben lázasan váija megszokott kedves okta-
tóját." 

„Bizony uram — szóltam, a múltra emlé-
kezve — ma már sok megváltozott. 1896 
előtt ismertem tanítókat, a kik évek hosszú 
során se néztek bele az akkor heten kint 
kétszer megjelent lapba s a „Néptanítók 
Lapja" fölvágatlan példányai olvasatlanul,portól 
belepve hevertek az iskolaszekrény tetején. 
Es a nemzetiségekkel, a rendes iskolábajárással 
hogyan állunk ? Orvendetesebb-e az állapot, 
mint például ötven év előtt, midőn hazánk 
legelső vármegyéjében 88.258 tanköteles közül 
27.120 iskolakerülőt mutatott ki az illetékes 
megyei tanfelügyelő s több százra ment azon 
tanítók száma a hazában a kik még beszélni 
sem tudtak magyarul! Hogy érezhettek ezek ?" 

„Ebben a tekintetben örvendeteset mond-
hatok, — szólt a szerkesztő, érdeklődéssel 
kisérve régi statisztikámat, — nemzetiség-
ügyünk — hála Isten, — már nincs; tanító-
képző-intézeteink tisztán államiak, hol a leendő 
tanítókat a szükséges ismeretek mellett lán-
goló hazaszeretetre oktatják s ma már az 
édes magyar szó éppen úgy megcsendül 
Brassómegye legkisebb szász falujában, mint 
a milyen otthonos Arvamegye szegényes, kicsiny 
kunyhóiban. A mi az iskolába nem járók számát 
illeti, az is hatalmasan leszállítható ; a szegény-
ség, a nyomor végképen el nem törülhető, 
a bűn, a vétek ki nem irtható, ez az oka, 
hogy a fölhozott megyében ma legtöbb, 2000 
hiányzó tanköteles van. 

További utunk az „Orök-imádás" fényes 
temploma előtt vezetett el, előtte „Erzsébet 
királyné" csudás szépségű fehér márvány 
szobrával; mindkettőt a honfiúi kegyelet, a 
rajongó szeretet emelte angyali jóságú szeren-
csétlen királynéjának, második Patronájának. 
Már a Dunaparthoz értem, még akkor is el-
kápráztatták szemeimet a carrarai márvány 
tündöklő fehérsége, a nap fényében csillogó 
szentegyháznak aranyos ékességei, a nap-
sugárban fürdő fényes arany keresztje. 

A Dunaparton beültünk a viz alatt járó 
„ Nautiluszba", s míg hajónk gyorsan és 
kísértetiesen suhant előre a víztömeg csudás 
misztikus homályában, a vizben élők ezrei 
vakon rohantak hajónk villámos fénynyel vilá-
gított, átlátszó üvegoldalainak. Kiszállva a 
túlparton, legelőször a Gellérthegyen épült 
„Pantheon" hatalmas palotája tiint elém, hol 
az ország elhalt jeleseinek emlékeit őrzik 
honfiúi kegyelettel. Távolabb a királyi kastély 

hatalmas épületei emelkedtek, a homlokzatán 
lebegő nemzeti zászlóval hirdetve, hogy a hon 
királya a törvényhozás ált: 1 előirt félévet 
fényes udvarával, királyi háztartásával, jelenleg 
hű magyar népe között tölti Szemeimet csudá-
lattal legeltettem e földből támadt, eleven 
városrészen, hol ötven év előtt csak a Gellért-
hegy sötétszürke sziklái tették változatossá az 
elhagyott pusztaságot. 

A Dunaparton balra térve, utunk magas 
kőkerítés mellett vezetett el, melyen belül a 
számtalan apró pavillonok középületet sejteté-
nek velem. Kérdőleg néztem útitársamra, ki 
megértve az ajkamon lebegő kérdést, így 
szólott: „Ez Magyarország legelső és leg-
nagyobb javító-intézete, melyet a főváros 
bőkezűsége, atyai gondoskodása emelt 800 
elzüllött gyermeke részére." 

„Magán javító-intézet? — kiáltottam föl 
örömteljes hangon. Tehát még most is van 
szükség javító-intézetre s maga a főváros 
emelte az elsőt, ez impozáns épületet szeren-
csétlen elzüllöttjei számára ? Oh mennyit küz-
döttem félszázad előtt e czéle'rt! Mennyi bal-
ítélet, mennyi téves fölfogás akadályozta a 
létesülest! Saját keblünkből, a mi sorainkból 
is támadt ellensége, ki nyíltan hangoztatá, 
hogy az akkor 14-éves intézmény sikereket 
nem ért el, hogy újabb fölállítások czéltala-
nok s árvaházak létesítése fölöslegessé teszi 
a javító-intézetek szaporítását. Elfogultságá-
ban pálczát tört saját 10-éves működése fölött, 
kicsinyeive az eredményt, minek létrehozásán 
egy évtizedig munkálkodott s melynek azért 
továbbra is — szerinte fölösleges — mun-
kása maradt." 

„Eh, lári-fári beszéd az! — szólt közbe 
nemes, komoly arczczal kalauzom. Rossz kör-
nyezet, bűnös hajlamok, örökölt vagy meg-
rögzött vétkes szokások, hibás családi nevelés 
s maguk a hivatott nevelők által alkalmazott 
téves nevelési rendszerek mindenkor meg-
töltik a javító-intézeteket. Az pedig, hogy 
elegendő árvaházak létesítése fölöslegessé 
tenné a javító-intézményt: éppen nem vált 
be. Ma több mint 900 árvaházunk van s a 
javító-intézetek népességének nem megvetendő 
0 o-át éppen az árvaházak szolgáltatják. A 
javító-intézetek folytonos fölállításai azt bizo-
nyítják, hogy nevelőiknek czéltudatos műkö-
dései oly áldásos sikereket értek el, melyeket 
az illetékes körök elismernek és méltányolnak. 

Az ósdi javító-nevelési rendszer megdőlté-
vel új eszmék, új elvek kerültek fölszinre. 
Ma már a javító-nevelésnél nem az a czél, 
hogy kiöljük a bűnös, elzüllött ifjú kebléből a 
gonoszság csíráit, bűnös indulatok és szenve-
délyek vad fáit, hanem azokat benemesítve 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11. SZÁM. 

ugyanannyi jó és nemes r tulajdonság erős, 
hatalmas alapjaivá tegyük. így lesz czéltudatos 
és a nevelő-tanító által ügyesen alkalmazott 
individuális rendszer gyakorlása mellett a 
daczosságból jellemszilárdság, az esztelen vak-
merőségből nemes bátorság, a féktelenségböl 
tetterő, a feleselésből igazságérzet, a meg-
gondolatlanságból a jó iránti lelkesülés, a 
makacsságb 1 erős elhatározás minden jóra 
és nemesre. Tehát nem kiirtani, de átalakítani 
kell az indulatokat és bűnös szenvedélyeket! 
A XX. század a teljes fölvilágosodás korszaka 
s humánus intézményeivel ha teljesen ki nem 
ölhette is a bünt, a gonoszságot, minden-
esetre hatalmasan leapasztotta a társadalom 
elzüllött szerencsétleneinek számát." 

Kellemes érzés járta át ez oktató, bölcs 
szavak alatt szívemet, hiszen ötven év előtt 
hangoztatott eszméimet oly híven tükrözték 
azok vissza. 

Tovább haladva, bódító illatú virágágyak, 
sötét lombozatú angolkertek, hatalmas koro-
nájú illatozó hársfák enyhetadó, balzsamos 
levegőjű sorai között, utunkat egy hatalmas, 
szürke márvány-alapokon nyugvó szobor állotta 
el. Ránézve a szobor arányos, fönséges alak-
jára, nemes arczára, önkénytelenül kiáltottam 
íol: „Ez itt Wlassits minister szobra!" 

„Igen — szólt útitársam ünnepélyes, komoly 
arczczal —• ez a népszerű, nagy minister szobra, 
melyet hálája ós szeretete jeléül csupán a 
tanítóság emelt saját költségén. Soha a tanító-
ságnak önzetlenebb jóakarója, igazabb barátja 
nem volt e férfiúnál, ki ministerségének hosszú 
ideje alatt az elhagyott, lenézett, nyomorban 
sinlődő, egyszerű falusi tanítót a társadalom 
egyik tekintélyes tagjává emelte. 0 megértette 
a haladó kor szavát s a hálás tanítóság egy 
új Magyarországot hódított meg neki, erős 
faj- és hazaszeretetet oltva az új nemzedék 
szívébe. 

A kert pedig gyönyörködtető színpompáival 
a „Rokkant tanítók és tanítónők Menházá"-hoz 
tartozik, melynek csinos földszintes pavillon-
jait ott láthatod az árnyas gyümölcsösök között. 
Ez épületeket szintén a boldog emlékű minister 
emeltette 1920-ban, 25-éves ministerségének 
jubileumakor. 300 tanító és tanítónő részére 
van e kedves hely berendezve, kiktől a sors 
aggkorukra megtagadta a családi tűzhely 
édes melegét, kik azután itt töltik el hátra-
evő napjaikat boldogságban, kényelemben." 

* 

Kalandozásaimból ne m szerető szava hozott 
vissza a sivár valóra, gyöngéden figyelmeztetve, 
hogy immár orvosságot kell bevennem. Keserű 
arczczal nyeltem le a porokat, sajnálkozva 

félbemaradt utam fölött. Vájjon miket tár-
hatott volna még föl a jövőből csodás álmom-
ban a fantázia erős hatalma, ismeretlen világa ? o 

(Aszód ) Tahy János. 

I R O D A L O M . 
Az iráni vallás; Zorvaster. Az iráni az 

első dualisztikus vallás, mely két istenséget 
állít szembe: a jónak és rossznak urát. Az 
irániak főistene kezdetben. „Az ég egész kerek-
sége" volt, a legerősebb isten „az ő ruhája 
az egész ég boltozata". Később a főisten 
mindjobban elvált az anyagtól s egészen 
elvonttá lett. Nevelőn Ahuramazda, „a minden-
tudó". Vele szemben a sötétségnek is támadt 
külön istene, Angromainiusz, ki folyton küzd 
fényes bátyja ellen. De hasztalanul. A sötét-
séget elűzi a fény, a rosszat a jó. Angrornai-
niuszt legyőzi Ormuzd. 0 a béke, a boldogság 
istene; a földmívelés tanítója, mint Mondamin 
az amerikai indusoknál, „mindentudó", mint 
a biblia Ura, bölcs és magában boldog. Mind-
ezek igen érdekes vonásai az iráni vallásnak; 
érdekesek legfőként azért, mert alapjai a 
mieinknek, s így az emberi léleknek, az emberi 
érzés kivánságainak, az agy ideáljának min-
denütt való egyenlőségét igazolják. E vallás 
részleteiről a legtudósabb kutatás alapján 
költői szépségekkel gazdagon ír a Nagy Képes 
Világtörténet 14. füzete. Egy füzet ára 30 kr., 
egy köteté 8 frt. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek irod. int. részv.-társ. Budapest. VI '[[ 
Üllői-út 18.) s minden hazai könyvkeres-
kedésben. 

Mi módon lehetne az iskolai nyelvromláson 
segíteni s a helyes magyarságot megvalósítani ? 
Ily czímű füzetet adott ki Sassi Nagy Lajos. 
Czélja e füzetnek, hogy nagyobb figyelmet 
ébreszszen a czímben kifejezett fontos tárgy 
iránt, hogy figyelmeztesse a tanítókat, az Író-
kat, tudósokat s általában a közönséget arra 
a nagy veszedelemre, mely mint őrlő szú, 
csendesen végzi romboló hatását. Czélja, hogy 
a Helyes Magyarság Könyve, melyhez Sassi 
Nagy Lajos is nyolez éven át gyűjtögeti az 
adatokat, mielőbb elkészüljön s hogy a nagy 
nyelvújítás megmaradt fattyuhajtásait s a 
töméntelen újahb idegenszerűségeket kiirtsa. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
P. János. 1. Ha állami kiegészítést kapott, 

akkor hivatalból fölemelték nyugdíjigényét. 
2. Mivel csak 1896 óta okleveles tanító, azért 
még most nem kaphat korpótlékot. 3. Keresse 
az iskolaszéki elnök útján. 
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Ch. G. Nősülési engedély kieszközlése 
szükséges a honvédelmi ministertől a had-
köteles kor előtt és a harmadik korosztályból 
való kilépés előtt vagyis azon évi deczember 
31-ig, melyben az illető életének 23-ik évét 
betölti. A véderőről szóló törvény 61. §-a 
meghatározza: kik nem nősülhetnek katonai 
engedély nélkül. A tanítók, tanítójelöltek 
nősülési engedélyt — tudtunkkal — a követ-
kező két esetben nem tartoznak fölmutatni: 

a) a tanítóképzők azon besorozott növen-
dékei, kik tanulmányaik befejezhetése végett 
szabadságra bocsáttattak; 

b) a „tanító" és „tanítójelölt" czímen a 
közöshadsereg és a honvédség kötelékébe tar-O O 
tozó póttartalékosok, a mennyiben a 8-heti 
katonai kiképeztetés czéljából nem állanak 
éppen tényleges szolgálatban, (flonv. min. 
rend. 1890. évi 32.500. sz.) Az aztán teljesen 
mindegy, vájjon az illetők mindjárt eredetileg 
beosztattak-e a póttartalékba, vagy pedig csak 
később, utólagosan helyeztettek át oda. 

Ön, mivel kántortanító ugyan, de még csak 
19-éves, tehát hadköteles kor előtt van s 
nincs besorozva és póttartalékba helyezve, 
tartozik kivételes nősülési engedélyért folya-
modni a honvédelmi ministeriumhoz. A kivé-
teles nősülési engedélyért a kérvényt a 
megyei közigazgatási bizottság terjeszti föl 
pártolólag, ezért úgy is szokták szerkeszteni, 
hogy a Tek. Megyei Közig. Bizottsághoz 
czímezik s abban egyrészt a közig. b. pártfogását 
kérik, másrészt a honvédelmi ministertől kérik 
a kivételes nősülési engedélyt a hadkötele-
zettség föntartása mellett. Mellékletek: a) csa-
ládi értesítő, b) szolg. bizonyítvány, c) annak 
igazolása, hogy nincs, a ki háztartását vezesse, 
pedig erre rá van utalva, mert fizetés fejében 
kapott földjén gazdálkodnia is kell. 

H. S. P. 1. Mint más tanító. 2. Az iskola-
széki elnök is hitelesítheti erre a czélra. 
3. Nincs joga a hittan-tanításért külön díjat 
kérni. 

Nevelő. Ily esetben az illető kir. tanfel-
ügyelőhöz kell fordulni. 

K. P. Jelentse be az állomásváltoztatást. 
Majd gondoskodnak aztán a nyugdíjigény 
helyesbítéséről. 

V. M. IIa 18 év óta tagja a nyugdíjinté-
zetnek, akkor 300 frtnak 56%-át kapna'. 

(*. Illés. Az orsz. nyugdíjalapból 350 frtnak 
76%-át, vagyis 256 frtot kapna ön. 

R. F. Ha egészséges és szolgálatra képes, 
nem kaphat. 

Dankó J. Igen, a felső keresk. bevégzése 
után. Homonnán is van f. keresk. iskola. 
Tudakozódjék az ottani igazgatónál. 

I). Várják türelemmel az elintézést. 

Érdeklődő. 1. Be fog vonulni a parancs 
szerint. 2. Köteles bejelenteni. 

Sk. M. Igen, az előző évekről szóló műkö-
dési bizonyítványokat is. Az özvegyi segélyt 
és az árvák neveltetési pótlékát ugyanegy 
folyamodványban kérje. 

Frühwirth A. Attól függ: miként szól a 
határozat. Mi nem tartjuk igazságosnak s 
fölebbeznénk ellene, ha ránk is alkalmaznák. 
Vagy tán van önnek ott birtoka? A tanító 
ma itt, holnap ott lehet; hát ő segítsen a 
községnek vasúti részvények szerzésében ? 

B. A legutóbbi a leghatalmasabb argumen-
tum. Arra kell legnagyobb súlyt helyezniök. 

Fodor István. Többször szóltunk róla. 
Most röviden csak ennyit. 1. Családi értesítő. 
2. Szolgálati bizonyítványok. 3. Nyugdíj-int. 
felv. és bef. könyvecske. 4. Az utolsó díjlevél, 
illetve fizetésről szóló hiv. kimutatás. 5. A 
szolgálatképtelenséget igazoló felülvizsgálati 
jegyzőkönyv. 

í . . . n. 1. Meg lehet tiltani. 2. Másfélév 
multán is jogosan tilthatja. 

Cs. Baki J. Szerintünk az alap javára nem; 
ellenben az iskola-pénztár javára igenis 
szedhető. Fölfogásunkat a közokt. min. 1893. 
évi 8376. sz. körrendeletére alapítjuk. 

It . . . s Kálmán. 1. Ha szeptemberre is 
utalványozva volt részére, akkor a reá eső rész-
hez joga van. 2. Lehet. Az iskolaföntartó 
hatóságnál kellene megindítani az eljárást. 
Esetleg — ha valóban lényeges hibát követ-
tek volna el — folyamodás utján kérheti a 
közoktatásügyi mimsteriumtól a díjbevallás 
helyesbítését. 

Szendrey. 1. Nem állíthat ki már iskolai 
bizonyítványt a nyugdíjba vonult tanító. Az 
anyakönyveket át kell adni az iskolaszéknek 
vagy ha hivatali utódja már ott van, akkor 
az új tanítónak. „Emlékezetből" nem lehet 
kiadni iskolai bizonyítványt. Az anyakönyv 
elégetését büntető eljárás útján is meg lehet 
torolni, mert az közvagyon. 2. Nem kapja 
ineg a többletet, ha be nem jelenti nyugdíj-
igény helyesbítése végett. 

Búzás F. Solt. A közlött adatokból azt 
kell következtetnünk, hogy az illető tanító 
nem volt kezdettől fogva tagja az orsz. 
nyugdíjintézetnek, s hogy nyugdíjalapul beszá-
mítható fizetését körülbelül 300 frttal érté-
kelhették. Mivel őt a régi (1875. évi) nyugdíj-
törvény alapján nyugdíjazták, özv. segélydíja 
is kevesebb lett, mintha az új nyugdíjtörvény 
(1891. évi) alapján megállapított nyugdíjazás 
szerint kapná az őt megillető részt. Egyébként 
ha azt hiszik, hogy jogsérelem történt, folya-
modhatnak orvoslásért az özvegyi segélydíj 
helyesbítése czímen. 
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Frank Náthán. A tanterem nagyságát úgy 
kell megszabni, hogy egy-egy gyermekre 
0'80—1'20 -méternyi tér jusson. 40 tanu-
lóra tehát legalább 32 j ! méter alaptérséget 
kell számítani. Középszámítással általában 
úgy legkönnyebb eligazodni, hogy minden 
gyermekre egy négyzetméternyi területet szá-
mítsunk s így a hány tanuló számára akarjuk 
a tantermet építtetni, annyi négyzetméternyi 
legyen a padlózat. 

L. B. állomásíonök. Édes anyja, mint tanító 
özvegye, V2 évig élvezi az elhunyt tanító 
teljes fizetését és lakását, az elhalálozás nap-
jától számítva, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
140. §-a alapján. Az orsz. nyugdíjalapból 
adandó özvegyi segélyért — föltéve, hogy az 
elhunyt tanító tagja volt az orsz. nyugdíj-
alapnak — a közokt. ministeriumhoz kell 
folyamodni. Mellékletek: a) családi értesítő 
S7. illető tanító családjáról; b) a tanító összes 
szolgálati bizonyítványa; c) a férj elhunytáról 
szóló anyakönyvi kivonat; d) a férj haláláig 
való együttélést igazoló lelkészi bizonyítvány. 
A nyugdíjalapból a segélyt úgy utalványozzák, 
hogy az özvegy a segélyt a V* év leteltétől 
számítva kapja. 

Yuján M. Csak 10-évi szolgálat után. Várja 
be ezt az időt s aztán menjen nyugdíjba. 
Úgy is csak 40%-ra van kilátása. 

Schmidt Alajos. Közlött adataiból úgy 
látjuk, hogy atyja az orsz. tan. nyugdíjinté-
zettől 300 frtnál több nyugdíjat kapna. 1870. 
évtől kell számítani az első 10 évre 40°/o-ot, 
azontúlra évenkint 2% növekedést. Mi 350 
forintra számítjuk. A hitközséggel szemben 
is biztosítani fogják igényét az 1870. év 
előtti szolgálatokra nézve. 

Seliank Henrik. Nem ismerünk oly nyug-
díjintézetet, a hol ne a fizetés összege arányá-
ban állapítanák meg a nyugdíjigényt. Az 
orsz. tan. nyugdíjalapnál kimondták, hogy 
40 évi beszámítható szolgálat után senki sem 
részesülhet 300 frtnál kevesebb nyugdíjban. 
Az ön jelezte módot nem tartjuk keresztül-
vihetőnek. 

Papp Emil. 1. Nem „szolgálhatunk" vele. 
2. Nem kaphatja meg az özvegyi segélyt az 
illető, mert nem élt férjével legalább egy 
évig házasságban. (1875. évi XXII. t.-cz. 
14. §•) 

Wilcsek Oy. Ne küldje be. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A minister köszönete. Wlassics minis-

ter úr ő nagyméltósága fölhatalmazta lapunk 
felelős szerkesztőjét, hogy mindazoknak, egye-

seknek és testületeknek, a kik ministeri állá-
sában való megerősítése alkalmából őt levél-
ben vagy táviratilag üdvözölték, mivel a számos 
üdvözlést lehetetlen külön-külön megköszönnie, 
a Néptanítók Lapja útján fejezze ki ő nagymél-
tósága köszönetét. A minister úr örömmel és 
megelégedéssel látja, hogy a magyar tanítók 
bizalommal viseltetnek iránta és ismételten 
hangsúlyozta a tanítóság ügyei iránt való me-
leg érdeklődését. 

— Az Eötvös-alap küldöttsége a minis-
ternél. Az Eötvös-alap orsz. tanító-egyesület 
küldöttsége f. hó 8-án . tisztelgett Wlassics 
minister úr ő nagyméltóságánál. A küldöttség 
nevében Cxöőz József dr. üdvözölte a ministert 
állásában való megerősítése alkalmából, ki-
fejezést adva az egész tanítóság igaz örömé-
nek, majd köszönetet mondott a ministernek 
azért, hogy az Eötvös-alapnak ez évre is 
1000 frtot adott, végül, mint a Tanítók Háza 
igazgatótanácsának elnöke, átadta a minis-
ternek a Tanítók Háza elnökségének kérvé-
nyét, melyben a Tanítók Háza létesítéséhez 
a kormány támogatását kérik. O nagyméltó-
sága az üdvözletre azt mondotta, hogy jól 
esik neki a tanítóság ragaszkodásának őszinte 
megnyilatkozása s hogy azt a napot, a melyen 
a tanítóságért valamit tehet, boldog napjai 
közé számítja. A Tanítók Háza elnökségének 
kérvényét rokonszenves szavak kíséretében 
vette át s biztosította a küldöttséget a felől, 
hogy az ő jóakaratán nem fog múlni e szép 
eszme megvalósítása. A küldöttség ezután 
Zsilinszky Mihály államtitkár úrnál tisztelgett. 
O méltósága ugyanoly értelemben nyilatkozott, 
mint a minister úr. 

— Jótékonyság. Özvegy gróf Hunyady 
Lászlóné, sz. Csáky Sarolta grófnő, a ki állan-
dóan segíti a szűkölködőket, a somogyszilli 
cselédek és zsellérek tanuló-gyermekei tan-
könyveinek beszerzésére 20 frtot adott át 
Csizmadia Ignácz kántortanítónak. 

— Gyűlések. A „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" tavaszi közgyűlését 1899 
márcz. hó 30-án, nagycsütörtökön, d. e. 9 órakor 
tartja a VI. ker. felső-erdősori községi elemi 
népiskola tornatermében (az Andrássy-úti föld-
alatti villamos vasút köröndi állomásától balra, 
a Podmaniczky-utczai villamos vasút bajnok-
utczai állomásától jobbra; az iskola-épületen 
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nemzeti színű lobogó lesz). Erre a gyüle'sre 
meghívjuk a tagegyesületek és testületek kép-
viselőit és az Y. egyetemes tanítógyülés kebe-
léből kiküldött tagokat, úgyszintén az érdeklő-
dőket is. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. A 
nyugdíj-törvény revíziója. Előadja: Ember 
János. 3. A „Tanítók Háza". Előadja: Józsa 
Dániel. 4. Az Orsz. Biz. szélesebb alapra fek-
tetése. Előadja: Kovács Dániel. 5. Pénztári 
jelentés. 5. Indítványok. 7. Választás. (Válasz-
tandó 17 igazgató-tanácsos.) A kik kedvez-
ményes vasúti utazási jegy et kívánnak, szíves-
kedjenek f. márczius hó 20-ig Hajós Mihály, 
titkárnál (I., Attila-u. iskola) levelező-lapon 
jelentkezni. Budapest, 1899 márczius hó 1-én. 
Kartársi üdvözlettel: Lakits Vendel, elnök. 
Hajós Mihály, titkár. — A kolozsmegyei tan-
kerületi tanítótestület kolozsvári köre f. évi 
első rendes gyűlését márcz. hó 18-án tartja 
meg Kolozsvárt, az állami tanítónőképző-intézet 
dísztermében. A Tanítók Háza ügye nem for-
dul elő a tárgysorozatban. Talán utólag föl-
vehetnék ? — Az „Erdővidéki Tanítótestület" 
1899. évi márczius hó 20-án Bodosban a 
községi iskolában vándorgyűlést tart. 

— A Tanítók Házára Bereczky Sándor 
(Mező-Tarpa), Mrva Ede (Nezsette) és Tancsa 
Irma (Mező-Sámsond) e„'y-egy koronát küldtek 
be hozzánk. Ugyancsak e czélra Hrankovics 
Ferencz (Baraczka) tanítványai közt 1 frtot 
gyűjtött, Molnár János (Szarvas) pedig a 
lapunkban megjelent czikke tiszteletdíjából 
2 frtot adott. Molnár János tanító-egyesületi 
elnök, kartársunk ez alkalommal a következő-
ket irja nekünk: „Örömmel jelzem egyúttal, 
hogy indítványomra a „Szarvasi helyi tanító-
egyesület" lelkesedéssel egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy a Tanítók Háza alapja javára 
évi járulékot fizet, évenkint gyűjtést rendez s 
hangversenyeket fog tartani. Hiszem, hogy a 
mint az Eötvös-alapra minden tag után éven-
kint egy-egy forintot fizetünk, rövid idő alatt 
ezenkívül két 100 —100 frtos örökös tagsági 
díjat gyűjtöttünk, egyesületünk tagjainak is-
mert élénk érdeklődése, lankadatlan fárado-
zása és kitartó szolgálatkészsége a Tanítók 

ö o 
Házára is nem megvetendő összeget fog gyűj-
teni. Adja az ég, hogy sikerüljön!" — íme, 
így kell mindenütt tenni és a Tanítók Háza, 
mint lapunk első czikkében fejtegetjük, meg fog 
valósulni. — Az adományokat ezennel nyug-
tatványozzuk és az összeget átadjuk az Eötvös-
alap pénztárosának. 

— A minister díszoklevele. A jásznagy-
kunszolnokmegyei tanító-testület Wlassics 
Ovula ministert dísztagjává választotta. Az 
erről szóló díszoklevelet e héten akarták neki 

átadni, de a minister közbejött elfoglaltsága 
miatt nem jelenhetett meg hivatalában és így 
a küldöttség Molnár Viktor ministeri taná-
csosnak adta át az oklevelet, kérve őt, hogy 
a ministernek kézbesítse. A küldöttség szó-
noka Polónyi Mátyás testületi elnök volt, ki 
a tanítóknak a minister iránt érzett háláját 
és szeretetét tolmácsolta. Molnár Viktor a 
minister nevében köszönetét fejezte ki a 
tanítótestületnek és Ígérte, hogy ügyüket 
mindig pártolni fogja. 

— Kitüntetés. LázáméKasztner Jankának, 
az „ Erzsébet-nőiskola" igazgatójának, 0 Föl-
sége a nevelés terén szerzett érdemei elisme-
réseül a koronás arany érdemkeresztet ado-
mányozta. A kitüntetéshez a nagyérdemű 
igazgatónőnek mi is őszinte szerencsekivána-
tainkat küldjük. 

— Az orsz. közoktatásügyi tanács állandó 
bizottsága utóbbi ülésén, melyen bevégezte 
a tanítóképző-intézeti tanárok képzéséről és 
képesítéséről szóló bizottsági javaslatot, elha-
tározta, hogy az imént végbement kormány-
változás alkalmából jegyzőkönyvileg üdvözli 
dr. Wlassics Gyula ministert, kinek kormány-
zása alatt nyerte meg az országos közoktatási 
tanács új szervezetét s kinek kormányzása a 
mily jótékony hatással volt eddig is a közok-
tatás fejlődésére, épp oly virágzásra nyújt a 
jövőben kilátást, melyet Wlassics ministernek 
tiszta látása, eszmebősége s erélye egyaránt 
biztosít. 

— A magyar közoktatásügy a párisi 
világkiállításon. Wlassics minister a magyar 
közoktatásügy történetének, valamint jelen 
állapotának a külföld előtt való megismerte-
tésére a párisi kiállításra nagyobb monografia 
kiadását határozta el. A mű 30 ívnyi teije-
delemben és franczia nyelven jelenik meg. 
Az egyes részek magyarul már elkészültek. 
A népoktatást Mosdóssy Imre tanfelügyelő, 
az emberbaráti intézeteket Szabó Sándor, a 
művészeti oktatást és állapo >^at Kadocsa-
Lippich Elek, a felsőbb oktatást Fináczy 
Ernő osztálytanácsos, a kereskedelmi szak-
oktatást Kirchner Béla igazgató, a közokta-
tásügyi tanácsot Sebestyén Gyula ismerteti. 
Remélhetőleg e művek franczia fordítása jobb 
lesz, mint a múltban hasonló munkák franczia 
fordítása volt. 

— Az Eötvös-alap pénztárosának kérelme. 
Schmidt Albin pénztáros a következő kérelmet 
intézi az Eötvös-alap tagjaihoz: Kérem az egye-
sület t. tagjait, hogy a helyes könyvelés és nyug-
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tatványozás szempontjából szíveskedjenek pénz-
küldésnél 1. a küldő v. fizető nevét és lakás-
czímét tisztán és olvashatóan kiírni; 2. ha a 
fizetőnek lakóhelyén nincs posta, az u. postát 
is megjelölni; 3. a nagyobb községekben, 
városokban lakók közelebbről megjelölni a 
a lakásukat, megnevezvén a városrészt, utczát 
és házszámot; 4. a családnév- v. lakóhely-
változtatás esetében az elejtett név, illetve 
elhagyott lakóhelyre hivatkozni; 5. előléptetés 
v. hivatalváltoztatás alkalmával utalni az előbbi 
elfoglalt állásra; 6. a beküldött pénz rendel-
tetését határozottan megnevezni, t. i. évi 
tags, díj, adomány, örökös tags, díj, alapít-
vány v. a Tanítók Házára van-e szánva s 
hogy könyvkiadványok %-ából, perselyek, v. 
gyűjtésekből származik-e a beküldött pénz. 
Ezúttal kérem még Vámfalán (u. p. Felsőfalu) 
lakó . . . . Bertalan nevű kartársunkat, hogy 
családnevét is sziveskedjék velem közölni, 
mivel ellenkező esetben nem írhatom javára 
a beküldött tags, díjat. Schmidt Albin pénztáros. 

— Wlassics minister a néptanítóknak. 
Az FAhnographia czímü néprajzi folyóirat leg-
újabb füzetéből veszszük át a következő érdekes 
közleményt: A M. Néprajzi Társaság régóta 
tudatában van annak, hogy az ország egész 
területének néprajzi anyagát csak akkor lehet 
majd sikeresen összegyűjteni és tudományosan 
földolgozni, ha a néppel közvetlenül érintkező 
tanítóságot a néprajzi ismeretekbe előbb beve-
zetjük és aztán az egész vonalon megejtendő 
gyűjtési műveletben az egész tanítói kar szives 
közreműködését igénybe vehetjük. Ezt a rend-
kívüli eredményekkel biztató törekvést társa-
ságunkjelenlegi vezetősége részletesen kifejtette 
s azon kérelem kíséretében, hogy a nmélt. 
vallás- és közoktatásügyi m. kii1, ministerium 
a néptanítói karnak folyóiratunkat tömegesen 
rendelje meg, memorandumát fölterjesztette a 
társaság tiszteletbeli tagjának, nm. dr. Wlassics 
Gyula minister úrnak. Szellemi művelődésünk 
és néprajzi törekvéseink e méltán magasztalt 
bajnoka a M. Néprajzi Társaság kérelmét 
érdeméhez képest mérlegelte meg, midőn magas 
elhatározásával folyóiratunkat a székesfővárosi 
kii. lanfelügyelőséghez intézett 41.255/98. sz. 
következő leiratában egyelőre száz példányban 
megrendelni kegyeskedett: „A Magyar Néprajzi 
Társaság mult évi május hó végén kelt bead-
ványára, további eljárás végett értesítem a 
tanfelügyelőséget, hogy nevezett társaság 
által kiadott „Ethnographia" czímű néprajzi 
folyóiratot a mellékelt jegyzékben fölsorolt 
állami elemi iskolák részére egyszáz pél-
dányban (á 3 frt) az 1899. évre ezennel 
megrendelem. A folyóirat 100 példányáért 
járó háromszáz (300) forint a példányok első 

számának szétküldése után az illető állami 
elemi iskola gondnoksága által történt átvételt 
igazoló elismervények ellenében fog folyósít-
tatni. Budapest, 1899. évi január hó 16. A 
minister helyett: Zsilinszky s k., államtitkár". 
A mellékelt jegyzékben a következő népisko-
lák vannak felsorolva: Abaúj-Torna: Jászó-
Mindszent; Alsó-Fehér: Abrudbánya, Maros-
Újvár ; Arad : Magyar-Világos, Ó-Paulis ; Árva : 
Alsó-Kubin ; Bács : Titel; Barcs ; Aranyos-
Marót; Bereg: Beregszász, Bilke, Munkács, 
Oroszvég; Besztercze - Naszód: Besztercze ; 
Bihar: Mező-Telegd; Brassó: Brassó, Bács-
t'alu ; Csanád: Nagy-Lak, Torna ; Csik : Borszék; 
Csongrád : Horgos, Dorozsma; Fogaras: Foga-
ras ; Gömör: Rozsnyó, Tiszolcz; Győr: Győr-
sziget; Háromszék: Kézdi-Vásárhely, Kovászna, 
Sepsi-Szt.-György; Heves: Gyöngyös, Hatvan ; 
Hont : Korpona; Hunyad: Nagy-Ág, Vajda-
Hunyad; Kis-Küküllő: Erzsébetváros, Dicső-
Szent-Márton; Kolozs: Alsó-Szovát, Kalota-
Szent-Mihály; Krassó-Szörény: Karánsebes, 
Lúgos ; Liptó : Liptó - Újvár ; Mái'amaros : 
Máramaros-Sziget, Felső-Visó ; Maros-Torda : 
Erdő-Szent-György, Mező-Bánd; Moson: Ma-
gyar-Óvár, Moson, Köpcsén; Nagy-Küküllő: 
Medgyes, Segesvár; Nyitra: Miava, Verbó ; 
Pest: Czegléd-Berczel, Örkény, Tököly, Kis-
Pest, Új-Pest (gyár-u. iskola, virág-u. iskola, 
attila-u. isk, templom-téri isk., Baross-téri 
isk.); Sáros: Zboró; Somogy: Kaposvár; 
Sopron: Lajta-Újfalu; Szabolcs: Kis-Várda; 
Szatmár : Nagy - Somkut, Szinyér - Váralj a ; 
Szeben: Szász-Sebes; Szilágy: Kraszna, Zilah; 
Szolnok - Doboka: Magyar - Lápos, Retteg ; 
Temes: Fehér Templom, Német-Szent-Mihály, 
Székely-Keve; Torda-Aranyos: Felvincz, Ú j -
Torda; Torontál: Pancsova, Zichyfalva, Sztár-
csova; Trencsén: Bánd, Csacza, Zay-Ugrócz ; 
Turócz: Turőcz - Szent - Márton ; Udvarhely: 
Székely-Keresztúr, Parajd; Ugocsa: Nagy-
Szőllős, Tisza-Újlak; Ung: Nagy-Berezna, 
Ungvár ; Veszprém: Herend ; Zala: Perlak, 
Zala-Egerszeg, Csabrendek; Zemplén: Mád, 
Nagy-Mihály, Tőketerebes; Zólyom: Breznó-
bánya, Zólyom, Tótpróna. Midőn ezt a kel-
lemes iiirt az illető tanítói hivatalok szives 
tudomására hozzuk, kérjük egyben őket, hogy 
a ministeri leiratban ielzett átvételi elismer-
vényt a Magyar Néprajzi Társaság elnöksé-
gének (Budapest, VIII., Nemzeti Múzeum) a 
jelen füzet vétele után azonnal beküldeni 
szíveskedj enek. 

— A Szathmáry-alapra adakoztak: Ziskay 
Rezső 20 k r ; Szigeti Rezső 5 kr ; Klein 
Gyula 5 kr ; Kiiment István 15 kr ; Bartos 
János 30 k r ; Hadházy György 10 kr ; i?. Irén 
15 kr ; Kohn Ármin 5 kr ; Berger Jakab 5 k r ; 
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Éles Károly 10 kr; Weise Lipót 25 kr ; 
Pusztai József 30 kr; Premier Imre 10 kr ; 
iparos - tanoncziskola tanítótestülete (Bazin) 
1 frt 50 kr ; Hrankovics Ferencz (és tanít-
ványai) 77 kr. Eddigi gyűjtésünk 2390 frt 
7 kr. (A Ma. Ta. Ka.-ja által kezelt összeggel 
együtt befolyt összesen 24(i(i frt lő kr.) 

— Halálozások. Peller Alajos selmeczbányai 
nyug. tanító, életének 84. évében f. hó 3-án 
rövid betegség után Szélaknán elhunyt. Teme-
tésén volt tanítványai, kartársak és nagyszámú 
közönség vett részt. — Trinksz Irma róm. 
kath. tanítónő, buzgó működése 25-ik évé-
ben, rövid szenvedés után Kisvárdán f. hó 
5-én meghalt. Áldás legyen emlékükön! 

A szerkesztő postája. 
P . 1. I í . -Sámson. A kereskedelmi m i n i s t e r i u m n á l 

n incs m ó d u n k b a n t u d a k o z ó d n i . — „ B a k o n y . " Ily 
n e m ű ügyek m e g y é n k i n t t á r g y a l t a i n a k s így l e h e -
te t l en k ü l ö n - k ü l ö n u t á n a n é z n i . H a t ü r e l m e t l e n e k , 
bélyegtelen k é r v é n y b e n m e g s ü r g e t h e t i k . — H . J . 
Ináncs. 1. A n n y i r a , a m i l y e n összeg u t án a j á r u l é k o t 
fizeti; a j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é t , i l l e tő l eg a k o r p ó t l é k 
beszámí t á sá t a t a n f e l ü g y e l ő s é g ú t j á n j e l en t se b e a 
n y u g d í j o s z t . - n a k . 2. A liatio elucationis a l a p j á n szá-
m í t h a t B e r re a v á r m e g y e köz igazga tás i b i z o t t s á g a 
köte lezi a h i t k ö z s é g e t . — „ N é m e t p a l á n k a i t a n í t ó n ő . " 
Nyi lvános p á l y á z a t o t f o g n a k h i r d e t n i a z o k r a az 
á l lásokra , k i v é v e azoka t , a h o l a r é g i t a n e r ő k e t az 
á l lani átveszi. — P . M. N a g y - B a k ó n a k . F ö l s ő b b 
ha tósághoz ke l l f o l y a m o d n i e n g e d é l y é r t . H a p o l g . 
isk. vagy k ö z é p i s k o l a i négy o sz t á ly t végzet t , m e g -
e n g e d i k a m a g á n v i z s g á l a t l e t e v é s é t . — S o k r a t e s . 
N e m k ö z ö l h e t j ü k . — G. S. Budapes t . Közölni f o g j u k . 

— Életkérdés . Kinevezhe tő ; de csak k é z i m u n k a 
t a n í t á s á r a . . N e m egyen lő az e l emi isk. k é p e s í -
ssel. Minden t á r g y b ó l kel l t e n n i e v izsgá la to t . — 
P . I . Gülniczbánya. Világos, h o g y az i sko la f ű -
tésé rő l és t i s z t á n t a r t á s á r ó l az i s k o l a f ö n t a r t ó k ö -
te les g o n d o s k o d n i . A t a n í t ó c s a k abban az ese t -
ben , h a erre k ü l ö n fű t é s i és t i - z toga tá s i á t a l á n y t 
k a p s erre v á l l a l k o z o t t . — B . t . Csány. 1. A m i n i s -
t e r i u m b a n csak pá lyáza t a l á b o c s á j t o t t á l l á s o k r a 
f o g a d n a k el, a kir. tanfelügyelőség útján, k é r v é n y e k e t . 
A főváros i á l l á s o k n e m t a r t o z n a k a m i n i s t e r i u m 
h a t á s k ö r é b e . 2. L e g i n k á b b a t a n ü g y i osztály f ő n ö k é -
tő l : Szabó K á r o l y t a n á c s n o k ú r t ó l f ü g g . — F . J . S a j -
n á l j u k , de egy ik ké rdésé re sem t u d u n k megfe l e ln i . — 
„Ál lami i sko la ." Más l apban o l v a s h a t t a ; mi n e m i s m e r -
j ü k . — Cs. B . B . -Bresztovácz . Mi is az ön v é l e m é n y é n 
v a g y u n k . — „ F i a t a l tan í tó ." 1. Meg. 2. K a p n a k . — H . 
L. Csak az o k l e v é l megszerzésé tő l fogva s z á m í t j á k . 
L e h e t egy k é r v é n y b e n is k é r n i s egy -ké t h ó n a p p a l 
a l e j á r a t e l ő t t is b e a d h a t ó . — S t . J . S z i g e t - Ú j f a l u . 
Az ok levé l megsze rzésé tő l f o g v a s z á m í t j á k . — D o b -
rányai t an te s tü l e t . Ez t egy k ü l ö n cz ikkben t á r g y a l -
t u k . — Css P . Csik-Szé|>viz. Deczember k ö z e p é i g 
ke l l f o l y a m o d n i . — Fe lv idék . F o l y a m o d v á n y b a n 
k é r n i e kell . — R . J . Nagyvárad . F o g a d j a k ö s z ö n e -
t ü n k e t szives b u z g a l m á é r t , de, l a p u n k el l évén h a l -
mozva k ö z l e n d ő k k e l , n e m m e r j ü k megígérn i , h o g y 
sort k e r í t h e t ü n k r á . A más ik m e g m á r ide j é t m u l t a . 

— L. K. M. I gaz u g y a n , hogy a „ k ö z l e n d ő k " k ö z é 
t e t t ü k , de az a k t u a l i t á s o k m i n d i g l e szo r í t j ák . A 
k i l á t á s b a h e l y e z e t t cz ikke t nem k é r j ü k , me r t kézirat-

tal akár két évre is el vagyunk látva. K ü l d j e be m á s 
s z a k l a p n a k , a ho l g y o r s a b b a n sor ra k e r ü l h e t . N á l u n k 
a n e m ak tuá l i s cz ikk sze rző jének g y a k r a n évek ig 
ke l l v á r n i a k ö z l e m é n y e m e g j e l e n é s é r e . — „ E l s ő 
k i s é r l e t . " N e m ü t i m e g a m i m é r t é k ü n k e t . — Cs. 
P . J . Z . -Egerszeg . Azér t n e m k ü l d ö t t ü k vissza, m i v e l 
közö ln i s z á n d é k o z t u n k , de e d d i g l e h e t e t l e n vo l t . H a 
m á s u t t a k a r j a é r t ékes í t en i , kivételesen v i s s z a k ü l d j ü k . 
— K. E. Pécs . A m i n i s t e r ú r m i n d e n c sü tö r tök 
d é l u t á n 4 ó r a k o r fogad . — Sz. J . Se lesztó . S a j n á l j u k , 
de egy ik sem á l lván r e n d e l k e z é s ü n k r e , n e m t e h e t j ü k . 
— B u b l a Anna, í l ezö-Kovácsházáról p o s t a u t a l v á n y o n 

43 k r t , Zalka László, Kápo lnáró l 2 f r t o t k ü l d ö t t 
be, de e g y i k ö k sem í r t a m e g , h o g y m i l y e n czélra . 
Már p e d i g n é m a u t a l v á n y s z e l v é n y n e k a szerkesz tőség 
sem é r t i a s z a v á t ! — Sz ives tudomásul . Az Eötvös-
alapra a t ags , d í j ak és a d a k o z á s o k n e m m i hozzánk , 
h a n e m a pénz tá roshoz k ü l d e n d ő k . Az Erzsébet-szoborra 
m i n e m g y ű j t ü n k . A h o z z á n k é rkező előf. és hirdetési 
dijakat, m i n t a m e l y e k az egyet, nyomdát i l le t ik , 
visszaküldjük. A pályázati hirdetések s zövege sem a 
sze rkesz tőségnek , h a n e m a kiadóhivatalnak (I. 
Vár . , I s k o l a - t é r 3.) k ü l d e n d ő . — V. L. Drahócz . I lyen 
k é r d é s e k r e nézve sem t ö r v é n y , sem m i n i s t e r i r en-
de le t n e m in t ézked ik . R a g a s z k o d j é k a l a k b é r h e z , mi t 
a p á l y á z a t i h i rde tésen k í v ü l a d í j l evé l is b iz tos í to t t 
ö n n e k . A főszolgabíró v a g y a ki r . t a n f e l ü g y e l ő úrhoz 
f o r d u l j a n a k panaszukka l . K é t osz tá lyró l kel l vizsgá-
l a t o t t e n n i egyszerre. A d í j is ké t szeres . Ez t az 
i s k o l a f ö n t a r t ó h a t ó s á g á l l a p í t j a meg , v a l a m i n t az t is, 
h o g y ki és m e n n y i t k a p be lő le . E r r ő l m á r többször 
i r t u n k . — B . K. Baja . Az e l e m i i sko la i osztályza-
t o k r a v o n a t k o z ó l a g h a hozzászó lásoka t k a p u n k , kö-
szöne t t e l veszszük s é r d e m ü k szer in t k ö z ö l j ü k vagy 
m e l l ő z z ü k azoka t . — B . J . G y ó - T ö l g y e s . , D . K. 
Baranya-Ócsárd Közö ln i f o g j u k , ha és a mint lehet. 

— M. S. Budapest . , B . ,1. T . -Szt . -Lász ló . , A. S. 
Garam-Szent-Kereszt N e m k ö z ö l h e t j ü k . — M. J . 
Ossöd. I. Csak fö l t é te lesen , h a röv id idő m ú l v a leteszi 
a k é p e s í t ő t . 2. I t t van (17.103 s z ) e l i n t ézés a l a t t . 
F . Gy . K irá ly Hakarcsa. 4654. sz. a. n e m s o k á r a ki-
u t a l v á n y o z z á k . — Z. M. Kiskör. K é r v é n y ü k nines 
itt. — M. S. Meleghegy . 10-607. sz. a. a közig, biz.-
hoz k ü l d t é k . — 1). 31. N y i r - B é l t e k . 3 — 4 h é t a l a t t 
meglesz . - Sz. B . Kis -Ábránka. Ü g y é b e n a püspök 
ú rhoz f ö l h í v á s m e n t j e l e n t é s t é t e l r e . K é r j e m e g a 
p ü s p ö k s é g e t is a kedvező és gyo r s i n t é z k e d é s r e . — 
H. Gy. Mokcsa. M e g s ü r g e t t ü k . — M. J . Turicska. 
I . N e m ; az 1893-iki é rvényes . 2. Csak a t an í tó i . 
3. V i s s z a m e n ő l e g n e m . — J . J . Szerencs . 83.311. sz. a. 
számvevőség i l eg t á r g y a l j á k ; végleges e l in t ézése m é g 
2 — 3 h é t b e be lekerü l . - S p . A. Oomadína . Meg-
s ü r g e t t ü k . — E. A. Gerl icze . A közig, b i zo t t s ághoz 
k ü l d t é k l e 84.510. sz. a. B . G. Szeged. Köszön-
j ü k ; l a p u n k j ö v ő s z á m á b a n k ö z ö l j ü k . Kgészen a m a i 
első c z i k k ü n k b e n f e j t e g e t e t t e k é r t e l m é b e n van a 
dolog. 

Tartalom : D ö n t ő l é p é s e k . Ujváry Bé la . — R ö k k 
Szi lárd a l ap í tó -ok leve le székes főváros i t a n í t ó k , t a n á r o k 
c s a l á d t a g j a i n a k segélyezésére . Göőz József dr . — Az 
á l l a m s e g é l y m á s o d i k cz iklusa . Várhelyi G y ö r g y . — 
A t a n í t ó i fö ldek é r t éke lése . Jiácz Ká ro ly . — A népis-
k o l a a t üdővész el len. Burián A lbe r t . — H i v a t a l o s 
rész. — S z ü n ó r a : Ötven év múlva . Táhy J á n o s . — 
I r o d a l o m . — T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n f é l é k . — 
Szerkesz tő p o s t á j a 

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

Budapest. 1899. 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, teliat az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban intryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lattamozott 
községi előijarósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, TI. HER., PODMANICZKY-ÜTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR 3. 

Kéziratokat nem advinlc vissza. 

Ezer gazdasági ismétlő-iskola. 
(H.) Két év előtt adta ki Wlassics 

minister a gazdasági ismétlő-iskola szer-
vezetét és tantervét és imé,- már ezer 
ilyen iskola nyilt meg! Ivell-e ennél 
ékesebb bizonyíték arra, hpgy milyen 
zseniális gondolata volt az a minister-
nek, midőn népoktatásunknak addig 
teljesen meddő tagozatát: az ismétlő-
iskolát ellátta olyan szervezettel, a mely 
népoktatásunkat a gyakorlati életre 
kihatóvá teszi s a nemzeti népoktatás 
sikerét is biztosítja. 

Népoktatási intézményeink egyik tago-
zatánál sem tapasztaltunk ehhez fogható 
életbeléptetési sikert. Mi ennek a magya-
rázata ? Nem más, mint az, bogy közsé-
geink, ámbár közintézményeink föntar-
tásában már is erejükön túl meg 
vannak terhelve, mégis, belátván a 
gazdasági ismétlő-iskola életbevágó és 
kézzelfogható előnyeit, minden különös 
kényszer nélkül megajánlották e czélra 
a tőlök telhető hozzájárulást; továbbá, 
hogy tanítóink lelkesen fölkarolták az 
új intézményt, nem csak azért, mivel ez 
által anyagi helyzetükön lendítettek, de 
meg azért is, mert a gazdasági ismétlő-
iskola által alkalmuk nyilik az elemi 
iskolában kifejtett fáradozásaik sikerét a 
közéletre biztosítani,ily módon a közönség 
elismerését az eddiginél jobban kinyerni. 

Az alábbi táblázaton föltüntetjük tan-
kerületenként az eddig létesült gazda-
sági ismétlő-iskolák számát, a tanítók 
tiszteletdíjaira engedélyezett államsegé-
lyek összegét. Érdekes ez a táblázat 
főleg azon szempontból, mert világosan 
mutatja, hol és minő buzgalommal 
karolták föl az illetékes tényezők a 
minister korszakos reformját. line az 
adatok: 
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« 
1 Budapest . . . 3 3 
2 Abaiíj-Torna . 7 7 1 15 355 
3 Alsó-Fehér . . 5 2 5 12 190 
4 Arad 2 17 1 20 1.005 
5 Árva 5 — 8 13 — 

6 Baranya . . . — 10 — 10 230 
7 Bars  4 1 — 5 60 
8 Bács-Bodrog . 28 — 28 30 
9 Bereg . . . , . 3 5 12 — 47 3.040 

10, Beszt.-Naszód 13 2 — 15 345 
11 Békés 1 5 — 6 850 
12 Bihar 29 16 — 45 80 
13 Borsod . . . . — 2 — 2 50 
14 Brassó 4 — — 4 940 
15 Csanád . . . . 4 — — 4 — 

16 Csík,, 1 2 — 3 100 
17 Csongrád . . . 3 — — 3 1.316 
18 Esztflgom . . — 28 6 34 160 
19' F e h é f . . . . . — — — — 

20 F o g á / a s . . . . 3 3 6 150 
211 Gömör . . . . 2 3 5 210 

Lapunk 12-ik számához e g y mel lék le t van csato lva . 
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! | j | 
22 Győr 2 2 i 4 180 
23 Hajdú — 14 — 14 1.350 
24 Háromszék . . 6 2 — : 8 230 
25 Heves 2 33 15 50 1.790 
26 Hont 4 4 3 11 260 
27 H u n y a d . . . . 12 — - " — 12 120 
28 Jász-N.-Kun 

Szolnok . . . — 9 1 10 490 
29 Kis-Küküllő . 20 3 — I 23 — 

30 Kolozs . . . . 21 2 — 23 920 
31 Komárom. . . 2 6 2 10 40 
32 Krassó-Ször. . — — — — - — 

33 Liptó 3 1 — ' 4 40 
34 Maros-Torda . 2 2 — 4 50 
35 Máramaros . . 4 2 — 6 190 
36 Moson . . . . — — — — — 

37 ̂ Nagy Küküllő 8 — - 8 85 
38 | Nógrád . . . . 2 16 2 20 1.085 
39 Nyitra 38 62 5; 105 2.992 
40 Pest-P.-S.-K. . 6 57 .— 1 63 — 

41 Pozsony . . . — 4 2 6 20 
42 Sáros 13 1 - — 14 80 
43 S o m o g y . . . . — 4 2 6 100 
44 Sopron . . . . — 2 - — 2 — 

45 Szabolcs . . . — 5 — 5 — 

46 S z a t m á r . . . . 15 20 2 37 1.005 
47 Szeben . . . . 1 5 1 7 50 
48 Szepes . . . . — 2 2 — 

49 Szilágy . . . . 16 2 18 455 
50 Szoln.-Doboka 19 1 20 950 
51 Temes 14 25 3 42 1.695 
52 Tolna 1 11 6 18 180 
53 Torda-Arany. 9 3 12 515 
54 Torontál . . . 21 39 9 69 2.505 
55 Trencsén . . . 8 9 17 555 
56 Turcícz . . . . 12 5 — 17 715 
57 Udvarhely . . 12 4 — 16 120 
58 Ugocsa . . . . 10 1 — 11 460 
59 Ung 8 3 — 11 525 
60 Vas 5 3 10 18 240 
61 Veszprém. . . 1 6 • — 7 165 
62 Zala 6 2 — 8 1.225 
63 Zemplén . . . 2 2 — 4 120 
64 Zólyom . . . . 
65 Fiume 1 — — 1 — 

Összesen . 424 516 84 1024Í30.753 
1 1 

Két év alatt tehát összesen 1024 
gazdasági ismétlő-iskola szerveztetett, 
a melyek közül csupán 84 felekezeti, 

a többi állami és községi jellegű; igen 
kevés kivétellel valamennyi magyar tan-

Valamennyi község gondoskodott a 
gazdasági ismétlő-iskola gyakorlati taní-
tására szükséges megfelelő területről, 
ennek telhető fölszerelése felől; ezen-
kívül a községek az évi föntartás költ-
ségeire 10.682 f r to t ajánlottak meg. 
A közoktatási minister a tanítók tisz-
teletdíjainak fedezésére az 1898/99. tan-
évben összesen 30.753 frt államsegélyt 
engedélyezett. 

Legmegfelelőbb szervezettel birnak 
azon gazdasági ismétlő-iskolák, a m e z e k -
nél olyan önálló gazdasági szaktanító 
van alkalmazva, a ki a földtníves-iskola 
két-éves tanfolyamát annak rendje szerint 
elvégezte, és a kinek egész munkássága 
csak a gazdasági ismétlő-iskolára szorít-
kozik. Az ilyen iskolák a gyakorlati 
tanítás czéljáira rendszerint nagyobb 
területtel rendelkeznek, a melyeknek 
üzembe hozatala a földmívelési minister 
szakközegének közremunkálásával tör-
ténik, oly czélzattal, hogy ezek minta-
szerű parasztgazdasággá fejlődjenek, a 
melyen az ismétlő-iskola növendékei 
alapos útmutatást szerezhetnek jövő 
életfoglalkozásukhoz. 

Az ilyen önálló gazdasági ismétlő-
iskolák közül első helyen említjük a 
bavanistyeit (Temesmegyében). Ezen kizá-
rólag szerb lakosságú nagyközség 40 hold 
első osztályú földet adott az állami gazda-
sági ismétlő-iskola czéljaira. A közokta-
tási minister kinevezett ide egy gazda-
sági szaktanítót és a közismerési tárgyak 
tanítására egy állami tanítót. A tannyelv 
természetesen magyar. Mily nagy jelen-
tősége van ott ezen intézménynek nem-
csak közgazdasági, hanem főleg magyar 
nemzeti szempontból, azt fölösleges 
bővebben fejtegetnünk. 

Önálló gazdasági ismétlő-iskola van 
ezenkívül: Békés-Csabán, Csongrádon, 
Hajdu-Szoboszlón, Haj du-Hadházon, Hat-
vanban, Kis-Kun-Dorozsmán, Munkácson, 
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Kunhegyesen, Nádudvaron. Négyfaluban 
(Brassó), Zala-Egerszegen és Gyomán; 
a jövő tanévben megnyílik: Kecske-
méten, Makón és Gyöngyösön. Ezen isko-
láknál alkalmazott szaktanítók rend-
szerint évi 600 fr t fizetés, 150 frt 
lakpénz javadalmazásban részesülnek, 
ezenfölül a gazdasági terület tiszta 
jövedelmének húsz százaléka is őket 
illeti. 

A gazdasági ismétlő-iskolák beléleté-
nek föllendülését mi sem igazolja fénye-
sebben, mint azon örvendetes körülmény, 
hogy a földmívelési minister által ezen 
iskolák számára kiadott olvasókönyv 
egy év alatt négy kiadást ért. Ezen-
kívül nagy elterjedésben van a kunágotai 
tanítók és Yaday gazdasági ismétlő-
iskolai olvasókönyve. 

Tudvalevő, milyen meleg érdeklődés-
sel és nagy áldozatkészséggel karolta 
föl Darányi földmívelési minister a 
gazdasági ismétlő-iskolák ügyét főleg az 
által, hogy kizárólag ő gondoskodik a 
tanítók gazdasági kiképzése felől. A 
mult évben 600 Déptanító végzett külön-
böző gazdasági tanfolyamot, a mely-
nek sikerei felől a kiküldött szakegyé-
nek nagy elismeréssel nyilatkoztak. A 
folyó évben szintén rendeztetnek ilyen 
tanfolyamok. I gyanesak a földmívelési 
minister látta el a tanítókat gazdasági 
vezérfonal szakkönyvvel, a mely a gazda-
sági ismétlő-iskola egész gazdasági tan-
tervét és anyagát tartalmazza; számos 
gazdasági ismétlő-iskola részére fölszere-
lési költséget és csemetéket engedélye-
zett ; szakközegeit utasította, hogy az 
egész országban létező gazdasági ismétlő-
iskolákat látogassák, a tanítókat tájé-
koztassák, útbaigazítsák. Magyar Kázmér 
gazdasági tanfelügyelő az összes gazda-
sági ismétlő-iskolák felügyeletével meg-
bízatott. 

íme, ez a két év eredménye! Nagy 
örömmel számoltunk ezzel be a nyilvá-
nosság előtt és ismételve kifejezzük azon 
reményünket, hogy a kir. tanfelügyelők 

és néptanítóink lelkes buzgósággal igye-
kezni fognak ezen valóban áldásos 
intézményt nagy arányokban tovább 
fejleszteni. Csak ügybuzgó és erős akarat, 
s egy év múlva a második ezer gazda-
sági ismétlő-iskola fogja az ifjúságot a 
magyar nemzeti kultúrában megerősíteni, 
s az élet nehéz küzdelmeire képessé 
tenni. Úgy legyen! 

A Tanítók községi adój <1. A közigazgaz-
tási bíróság nemrég érdekes határozatot hozott 
a felekezeti és egyesületi tanítók érdekében. 
Tóth biró előadása alapján ugyanis kimon-
dotta, hogy a néptanítónak nem kell községi 
adót fizetnie. Az elvi jelentőségű határozat 
története a következő: A községi adó fizetése 
alól tudvalevőleg a legutóbbi időkig az állam o o o 
hivatalnokain kívül többek közt a néptanítók 
is föl voltak mentve. Ujabban azonban egyes 
községek a tanítóra is kivetették a községi 
adót, mert úgy okoskodtak, hogy a felekezeti 
és társulati tanítókat kedvezés nem illeti meg. 
így a többek között M. fővárosi igazgatón is 
megvették a községi adót. Az igazgató meg 
volt győződve a követelés törvénytelenségéről 
és ezért a tanács és a közigazgatási bizottság 
elutasító végzései után panaszával a közigaz-
gatási bírósághoz fordult, mely 2753 számú 
ítéletével az 1875. évi XXIX. és az 1886. évi 
XXII. törvényezikkek alapján kimondotta, hogy 
a néptanítók föltétlenü\ vagyis nem tekintve azt, 
hogy állami, községi, felekezeti, társulati vagy 
magániskolánál működnek-e, a községi adó alól 
mentesek, mely mentességtől nem fosztja meg 
őket sem az 1872. XXXVI. törvénvczikk, sem 
a közigazgatási bíróságnak a mult évben 
hozott 3. számú döntvénye. 

Tanítók Háza. 
( T á j é k o z t a t ó . ) 

Nagy fontosságú kérdés tárgyalását 
tűzte ki a ,,M. T. 0. B." e hó 30-án 
tartandó ülésére. Magyarország tanító-
sága nem saját énjéről, jóval többről : 
gyermekei jövőjéről, a következő kor elő-
készítéséről fog — hiszszük, a várakozás-
nak, a tanítóság intelligencziájához fűzött 
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követelményeknek megfelelően tár-
gyalni. Határozatai méltók kell, hogy 
legyenek a kar állásához és a czélul 
tűzött eszme fönségéhez. 

Csekélységem lesz a messzire kiható 
következményű ügy előadója. A szív, a 
tettvágy és a kínálkozó alkalom hatása 
alatt a mily készséggel vállalkoztam a 
reám mindenesetre kitüntető, megtisz-
telő, de a tanítóság érdekei szempont-
jából igen súlyos feladatra: éppen azon 
mértékben érzem a kötelességteljesítés-
sel járó ügy fontosságát. Nincsenek 
aggodalmaim, hogy vájjon be tudom-e 
bizonyítani, hogy a tanítóságnak leg-
égetőbb kérdése a gyermekei jövője 
felől való gondoskodás sikeres megol-
dása, mert csak egypár példa az élet-
ből napnál világosabban igazolja azt. 

Afölött sem gondolkozom: vájjon 
egyértelmű határozatot fogunk-e hozni ? 
A közszükség parancsolata, a kartársi 
szeretet sokkal erősebbek, mintsem az 
ellenkezőjét föltehetném. A kiviteli mó-
dozatokat hogy eltalálom-e? E fő kér-
dés sem lehet a sikertelenség szülő-
anyja. A ki jobbat tud: álljon elő vele! 
Több út vezet Rómába! Az is legyen 
köztudomású, hogy a tanítóság e törek-
vését mindenfelől, magánál a kormány-
nál is, pártfogoló figyelemmel kisérik. 
A jó akaratot a czél szentsége minden 
oldalról felköltötte. 

Hogy ez alkalommal az ügy érdeké-
ben mégis fölszólalok, csupán a tájé-
kozódás szempontjából teszem. 

Megismerés és előleges vele való 
foglalkozás végett ím itt közlöm javas-
lataimat : 

]. Mondja ki a „M. T. 0. B.u, hogy 
a tanítóság és a magyar haza anyagi és 
kulturális érdekei egyaránt követelik, 
hogy az ország fő- és székvárosában a 
népnevelési munkásoknak a fővárosi 
egyetemeken s más. csupán a fővárosban 
levő szakiskolákban, minők: theologiák, 
felső faipar-iskola, állatorvosi akadémia, 
vasúti tiszti tanfolyam, zeneakadémia, szini-

képző, egyéves felső kereskedelmi tanfolyam, 
műiparrajz- és mester-iskola, tanuló gyer-
mekei számára egy, 150 (százötven) 
fiu befogadására alkalmas tápintézet 
állíttassék s helyesli, hogy ezen „ Tanítók 
Háza" czímet viselő intézet akkép szer-
veztessék, hogy abban az országos és 
budapesti tanítóegyesületek gyűléseik tar-
tására tanácskozó- és szórakozó-helyet s a 
létesítendő országos tanítói könyvtár állandó 
helyiséget nyerjen és végül a nyári szün-
időben vidékről fölránduló kartársak ott 
mérsékelt lakást és élelmezést találjanak. 

2. A „M. T. 0. B." jelen üléséből 
intézzen fölhívást nemcsak a kebelébe belé-
pett, hanem minden egyes tanító-testület-
hez, ajánlja figyelmökbe az „Eötvös-alap 
országos tanítói egyesület" nevében a 
„Tanítók Háza igazgató-tanácsa11 által 
nekik megküldött fölhívás tárgyalását 
s kérje ki határozatukat arra: 

a) Helyeslik-e az első pontban kifejtett 
czélt szolgáló „Tanítók Háza" fölállítását 
és ha igen, mekkora összeggel járulnak a 
kivitel megvalósításához ? 

b) Midassa meg e fölhívásban az 
„Országos Bizottság" főbb vonásokban, 
hogy az egyesülelek miféle utakon és módo-
kon hozhatják össze azon összeget, melyet 
megszavaznak ? 

3. A „M. T. 0. B." csatlakozzék, illetve 
támogassa az „Eötvös-alap országos tanítói 
egyesület"-et a székesfővároshoz alkalmas 
teleknyerés iránt beadott kérése sikerre 
juttatásában. 

4. Mondja ki az „Országos Bizottság1", 
hogy igen alkalmas, a czél megvalósí-
tását nagyban előmozdító eszköznek véli: 

a) 10-frtos (húszkor onás) r észvény -
jegyek kibocsájtását, 

b) „ Jótékonyczélú Magyar állami Sors-
játék"-ból részesedés iránt való folya-
modást. 

5. Kérvényezni fog a „M. T. 0. B." 
a kormánynál, képviselőháznál a czél 
kivitelére törlesztéses kölcsön engedélye-
zéséért, illetve erkölcsi erejével odahatni 
törekszik, hogy az „Eötvös-alap országos 
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tanítói egyesület"-nek ily irányú folya-
modványa kedvező elintézést nyerjen. 

6. Végül a „M. T. 0. B." 'fölkéri, 
megbízza az elnökét, tisztikarát és igazgató-
tanácsát, liogy az „Eötvös-alap orsz. taní-
tói egyesület"-et, mint a „Tanítók Házáu-
nak alapszabályszerinti meg foganatosítóját, 
minden oly ügyben, mely a siker felé 
vezethet, egész erejével támogassa. 

(Új-Pest.) Józsa Dániel. 

Tanítói gyermekek internátusa. 
A hazai tanítóság erkölcsi és anyagi érde-

kein oly humánusan s buzgón működő kultusz-
ministeriink : Wlat sirs Gyula dr. ismét egy oly 
kiváló intézmény létesítését tűzte ki föladatul, 
melylyelaz ország minden tanítóját örök hálára 
kötelezte s magának soha el nem enyésző 
emléket állít. 

A humánus és jótékony intézetek egyik 
legkiválóbbja lesz ez, mely az ország második 
városának : Szegednek az iskolaügyi alkotások 
iránti áldozatkészsége folytán immár legkö-
zelebb a megvalósulás stádiumába lép. Oly 
kiváló intézmény lesz ez, hogy szinte csodál-
kozva kérdezzük, mik ép lehetett ezt eddig is 
nélkülözni, miért nem indított a szükség és 
kényszer behatása alatt maga a tanítóság moz-
galmat ennek létesítése iránt ? Bizonyára sok 
családos tanító lelkében élt ez az eszme, sok-
nak volt forró óhajtása, hogy gyermekeinek 
neveltetését megkönnyítse s kereste a módo-
zatokat, melyek mellett ezt elérheti. 

S ime, egy fenkölt lelkű vezér alakot ad 
eme magasztos eszmének, ezrek óhaját meg-
valósítj a, ci sokasult gondok legfontosabbját 
leveszi a tanító vállairól. 

Wlasiics minister otthont akar adni a tanítók 
gyermekeinek. Csongrád vármegye kiváló buz-
galmú tanfelügyelőjét megbízta, hogy igye-
kezzék egy olynemű internátust létesíteni 
Szegeden, melyben a tanítóknak középiskolába 
járó gyermekei elhelyezést nyerjenek. 

Szegeti, mint az ország második városa, úgy 
lakosságának számaránya, mint területi viszo-
nyainál fogva, de különösen azon legfontosabb 
ok miatt, hogy a tanulni készülő ifjú e városban 
készen kap polgári, felső kereskedelmi iskolát, 
tanítóképző-intézetet, két főgimnáziumot, fő-
reáliskolát, fa- és fémipari szakiskolát stb., 
végre nagyszabású magyarosító s beolvasztó 
hatásánál fogva is, mintegy predesztinálva van 
arra, hogy az internátusok városa legyen. 

Bizonyára ezek a motivumok vezérelték 

nagynevű ministerünket is, midőn az első ilynemű 
internátus székhelyéül Szegedet jelölte meg. 

Ezen intézetnek áldásos hatását első sorban 
ama vidéki tanítók élvezik, a kik oly helye-
ken laknak, a hol semminemű középiskola 
nincs. S hány családos tanító van ilyen ? Az 
elemi tárgyakat megtanítja maga otthon 
gyermekének, de midőn kiváló tehetségű fiával 
tovább akarná folytattatni tanulmányait, az 
anyagi nyomorúság nagyratörő vágyainak szár-
nyát szegi s leverten látja szépreményű fiának 
visszamaradását. 

A Tergina Gy. tanfelügyelő gondos kidol-
gozása szerint kontemplált intézetnek, mely 
„ Wlassics Gyula tanítói internátus" czímet 
nyer, főbb alapelvei a következőkben vannak 
lefektetve. 

Az intemátusban 100 olyan tanítói fiú-
gyermek nyer elhelyezést, kik az elemi isko-
lákat otthon bevégezve, a föntebb említett 
iskolák valamelyikében óhajtanak tovább ta-
nulni. A tagok, illetve tanulók közül 50 tel-
jesen ingyenes ellátásban részesül, továbbá 
25 féldíjas, s 25 egészdíjas lesz; az egész-
díjasok 100, a féldíjasok 50 frtot tartoznak 
fizetni, mely havonként is kiegyenlíthető. 
Látnivaló ebből, hogy még a kik egészdíjasok 
lesznek is, sokkal olcsóbban lesznek ellátva, 
mintha magán helyre kellene ellátásra menniök. 

Az összes bentlakó tanulók egyszerű, de 
tápláló, egészséges élelmezést, esetleg tanköny-
veket is kapnak s lehetőleg egyforma ruhá-
zatban kötelesek járni, melynek jutányos 
beszerzését esetleg az intézet közvetíti. 

Az internátus pedagógiai vezetésére egy 
középiskolai segédtanár ügyel föl, ki az inté-
zetben köteles lakni, s teljes ellátást r.yer; a 
gazdasági ügyeket és fölügyeleti segédkezést 
egy, esetleg két állami tanító teljesítené, szintén 
bennlakás s teljes ellátás mellett. 

Az első fölszerelésre vonatkozólag Tergina 
tanfelügyelő érintkezésbe lépve a Szegeden 
már régebben fönnálló internátusok vezetőivel, 
szabályszerű költségvetést állított egybe s 
hosszabb beterjesztés kíséretében, Szeged szab. 
kir. város tanácsához nyújtotta be, a hol az 
már eleve oly kedvező fogadtatásban részesült, 
hogy elfogadása kétségtelennek mondható. A 
fölszerelés költségeit a közoktatási kormány 
fedezi s ezenkívül. rendes, meghatározott évi 
segélyösszeggel járul a további föntartáshoz. 

A legfontosabb: a helyiség kérdése Szegeden 
nem okoz nehézséget, mivel a polgári és felső 
kereskedelmi iskolák már a jövő tanév elejére 
új helyiséget nyernek s így a czélszerű egy-
emeletes régi polgári iskola-épület és telek a 
város tulajdonában maradva, az internátus 
czéljaira kitűnően fölhasználható. 
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A csongrádmegyei tanító-egyesület lelkese-
déssel tette magáévá ezt az ügyet és érdeké-
ben a legszélesebb körű agitácziót indítja meg. 
Fölhívást kapnak az ország összes tanító-
egyesületei, hogy ezen őket oly közelről 
érdeklő intézmény támogatása czéljából a leg-
nagyobb tevékenységet fejtsék ki, gyűjtéseket 
eszközöljenek, mulatságokat tartsanak s álta-
lában az ügy diadalra juttatásához buzgalom-
mal hozzájáruljanak. Fölkérést kap a tanítók 
Eötvös-alapja, hogy a tanítók gyermekeinek 
segélyezésére évről-évre adott összeget az 
interriátusnak juttassák s ez a segélyezendő 
tanuló javára Íratnék be. Megkerestetnek az 
ország törvényhatóságai, hogy olynemü ala-
pítványokat tegyenek, melyek szerint a terü-
letükön működő tanítók gyermekei közül 
1—2-t az ingyenesek közé fölvétetni joguk-
ban állana. 

Nincs kétség benne, hogy ezen első inté-
zetet hamar követi a második, harmadik. Ezek 
létesítésének jórésze a tanítóság kezeibe van 
lehelyezve. Ha a kifejtett módozatok mellett 
az ország tanítói lelkesedésük egész melegével, 
buzgalmuk teljességével karolják föl az eszmét, 
úgy annak lobogóját bizton diadalra juttatják. 

És ha az ország minden vidékén megfelelő 
számú és arányú ilyen internátusok keletkez-
nek, hol a sok gonddal küzdő tanító meg-
nyugvással helyezi el a középiskola elvégzéséig 
gyermekét, úgy a gondok, aggodalmak leg-
nehezebb részétől megszabadul s nemesebb 
ideálizmussal, nagyobb odaadással s buzgóbb 
kitartással szentelheti életét a nemzeti nevelés-
oktatás szent ügyének. A betetőzést pedig a 
Tanítók Háza fogja megadni. 

(Szeijed) Benécs Gusztáv. 

eDi-fíG® 

A tanítói földek meg váltása nil. 
vi. 

A ki szerelmes földjébe, az ne kérje az érté-
kesítést, hanem tartsa meg, míg rá nem ún. 
De azután ne is panaszkodjék, hogy aránylag 
több az adója, mint a készpénzt élvező kar-
társaié. Ne zúgolódjék, hogy kevés a jövedel-
méhez képest a nyugdíjigénye. 

Kovács Mihály kartársam azt mondja, hogy 
a tanítói föld megkönnyíti a falusi tanító 
életmódját. De bezzeg meg is keseríti az éle-
tét akárhányszor. 

Hát az a falusi tanító, a kinek nincsen 
földje — pedig legalább felének sincs — az 
nem ennék kenyeret, burgonyát, babot stb. ? 
Én úgy tudom, hogy az is tarthat baromfit, 
hizlal sertést, még lehet fejős tehene is, ha 
van külön lakása a szükséges melléképületekkel, 

s még sincsenek a földből származó kellemet-
lenségei. Ha tehát megél a falusi tanítóság 
fele föld nélkül, miért ne élhetne meg a 
másik fele is kevesebb keserűséggel mint így. 

Azt is mondja továbbá, hogy van rét. Bár 
ne lenne, legalább nem legelnék le a községi 
legjobb módú gazdák jószágai a füvet. Hány 
helyen van a község autonómiája folytán a 
magán, de igazi nevén „tilosban" legelés be-
hozva, a mi csak a legjobb módú gazdáknak 
haszon; ezeknek minden (?- Szerk.) szabad, 
hiszen ők az elöljáróság stb. Még lóhátán 
iß legeltetnek, hogy egy részt el ne aludhas-
sanak s meg ne lepettessenek, s hogy a ta-
nító közeledte esetén idejében elpárologhas-
sanak, másrészt, hogy a csősz már messziről 
lássa őket s más felé vegye az útját. Mert a 
csőszt nem a tanító fogadja, hanem az elöl-
járók; ő neki pedig azt kell szolgálnia, a ki 
fogadja. Boldogult elődömet egy volt előljáró 
bérese véresre verte saját tanítói földén, mert 
ott találta érni a vetésein 8 ökörrel. 

Akárhány falusi tanítónak van földje, de 
nincs önálló, külön, szabad lakása. Lakbére is 
oly csekély, hogy mégegyszer annyit ráfizet, 
ha valamely jómódú kapzsi gazdának zsellérje 
közös udvarral, közös istállóval. Tessék aztán 
ilyen helyen méreg nélkül baromfit és tehenet 
tartani. A ki ilyennek kitéve nincsen, annak 
nem kívánom, hogy ráfanyarodjék. 

így bizony akárhány földdel bíró falusi 
tanító zselléreskedik a nélkül, hogy méreg 
nélkül tarthatna akár baromfit, akár tehenet. 

Azt mondja a czikkező, hogy faluhelyen 
pénzért se lehet mindent kapni. Dehogy nem. 
A mit a tanítói föld megterem, azt meg lehet 
kapni; csak pénze legyen az embernek. Meg-
mondják maguk az iskolás gyermekek, hogy 
szüleiknél mit lehet venni; sőt a legközelebbi 
jószomszéd is tudja körülbelül, ha ő neki nincs, 
kinek mije eladó. Hát az a falusi tanító, kinek 
a sors földet nem adott, mindenért a városi 
piaczra megy? 

Továbbá azt is mondja, hogy a tanítónak 
hathatós támogatója a népnevelés terén a 
nép bizalma stb. Igaz, de hányszor támad 
harag és gyűlölet is ellene ? Mert a tanítói 
földek legtöbbnyire a községi legelők mellett 
vannak is a kárnak leginkább kitéve. Ha nem 
nézi el a kárt szótlanul, bezzeg van áldás, 
átok, gyűlölet és neheztelés elég s nem rit-
kán otthon az iskolás gyerekek előtt s azok 
épülésére ! A bizalomnyerésnek szerintem van 
más módja is, nemcsak a föld használása. 
Hát vájjon az a falusi tanító, a kinek nin-
csenek földjei, nem lehetne a néppel bizalmas? 
Dehogy nem. A bizalmat nem a földdel kell 
megérdemelni. 
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S mit mondjak arról a közös községi mun-
káról, melyet a tanítói díjlevél értelmében a 
tanítói földön a lakosság végezni köteles ? A 
tapasztalat azt bizonyítja, liogy feles mívelés 
mellett ugyanannyit hoz az a föld, mintha a 
község ingyen munkálja muszájból, és pedig 
méreg, bizalmatlanság nélkül. line egy kar-
társunknak a földjeiből eredő esete: A díjlevél 
szerint X. község köteles a tanító 16 
hold szántóföldjét megművelni; azonban so-
kalta ezt és megmunkált belőle nyolczat, te-
hát csak a felét; a másik nyolcz holdra nézve 
a tanító keresetet indított s a főszolgabíró, 
alispán, közigazgatási bizottság s a minister 
holdankint 11—11 frt munkadíjat állapítottak 
meg részére. A pör évekig tartván, a több 
száz frt hátralékot az eljárási költségekkel 
karhatalommal kellett beszedni. A bűnös 
mégis a tanító volt, mert elcsapták „összefér-
hetetlenség" czímén. Utolsó évi jogos köve-
telését 10 év óta várja, mert a megye alis-
pánja, ki most már főispán, ebben a kereseté-
ben csak háromfélekép határozott. Az utódnak 
már nem munkálnak egy talpalatnyi földet 
sem, mert a díjlevele megváltozott a tanító-
fizetés megrövidítésére, mert. most 140 házas-
pár után 50—50 krt kap földmunkaváltság-
díj fejében 176 fit helyett, jóllehet rever-
zálist is adott, hogy elődjének élvezett jöve-
delmét nem keresi. 

Kovács Mihály kartávsamnak e helyen 
kijelentem, hogy a számítást nem a kat. tiszta 
jövedelem alapján tettem 400 frtra, hanem a 
mindennapi helyi árainkhoz vettem s a kísér-
let megerősítené számításomat. 

Múltkori közleményemben részleteztem az 
adómat, melyből 11 frt 70 kr esik a földadó czí-
mén, hát az ált. j öv. pótadó, ill. egyenérték, csősz-
bér, útadó a mit a földadó után fizetek, mert 
földem van, (holott a kinek nincs, ilyeneket 
nem fizet). Hol marad még a jég- és ttizkár-
biztosítás ? Ha földem nem lenne, mindössze 
fizetnék adóba 5 frtot; így azonban 25 frt 
sem elég. 

Vizsgáljuk csak meg egyes elmozdított ta-
nítók eséteit s nem a legtöbbször „összefér-
hetetlenség" vagy fölöttesei ellen elkövetett 
„tiszteletlenség" az elmozdítás oka? Ezek az 
okok nem a „tanítói földben" csiráztak-e ki, 
midőn pl. a tanító a földjén elkövetett károkért 
kártérítést keresett, vagy ezer meg ezer ga-
rázdálkodó lud közül valamelyiket — talán 
éppen a „följebbvalóét" sántára dobta? 

Azt is mondja Kovács M. kartársam, hogy 
„ne keseregjünk, hogy ei így van, mert más 
fonákság is van a világon." Továbbá, hogy 
„számíttassák be a földhaszonélvező tanító 
nyugdíjába, a kat. tiszta jövedelem helyett, a 

föld valódi haszna." Erre nézve ő szerinte 
elég a hiteles és a főszolgabíró úr által látta-
mozott okmány. Erre azt mondom, hogy ez 
minket kielégítene; de nem teszik meg. Volt 
erre már kísérlet téve, még pedig egyene-
sen a kir. tanfelügyelő biztatására, de semmit 
sem használt. Vagy kinek tették meg ezen 
az alapon ? A mi vidékünkön tudtommal sen-
kinek. Egészen más az, ha valakinek megtet-
ték, ki tíz évre visszamenőleg fölmutatta az 
eredeti bérleti szerződéseket. De hánynak van 
ilyen ? Vagy lehet-e ilyen annak, a ki feles 
mívelés alatt használja földjét? De ekkor is 
ki fizeti a nagy, vagy inkább a tanítói föld 
után járó sokféle adót? Tulajdonképen ettől 
akarunk megszabadulni a föld értékesítése 
által. A nyugdíj rendezése azután már magá-
tól jön. 

Az én véleményem tehát az, hogy adják el 
a tanítói földeket. 

(P.-Nndudoar.J Dracli Ferencz. 

a£>'|<3e 

A tanítói földek megváltása a 
tanító és az iskola érdeke szem-

pontjából. 
(Zárszó.) 

A tanítói földek adójáról írt czikkünkre 
vonatkozó reflexiók igen tanulságosak, a taní-
tók társadalmi helyzetének javítása szempont-
jából becsesek. Eszmekapcsolatnál fogva ugyan 
nagy kitérés van az említett czikkekben; de 
ez nem csökkenti a hozzászólások érdemét. 

A földadó-kalamitások elkerülése szempont-
jából kívántuk tájékoztatni kartársainkat. A 
kérdést megvilágítva, észrevették olvasóink, 
hogy a jövedelműi használatra adott föld a 
tanítóknak nemcsak évi jövedelmére; de nyug-
díj-igényére is károsító hatással lehet. Ennek 
fölismerése közben, úgyszólván önként, merült 
föl aztán az a kérdés, vájjon az adózási 
viszonyok pontos ismeretére alapított törvé-
nyes oltalmon kívül nem lehetne-e más orvos-
lást, talán sokkal gyökeresebbet találni? így 
jutottunk a tanítói földek készpénzzel való meg-
váltása kérdéséhez. 

A disputából vonjuk le a következtetést. 
A tanítói föld haszonélvezete kétségkívül 

sok helyütt nagyobb segítsége a tanítónak, 
mintha megfelelő készpénz-átlagot kapna. A 
tanító és neje személyes ügyessége, szorgalma, 
a családtagok segédkezése a földgazdaságra 
alapított háztartásban jelentékenyen fokoz-
hatja az évi jövedelmet. Némely tanító a ker-
tészet kultiválása, másik a me'hészkedés, harma-
dik a szőllőmívelés, negyedik a baromfitenyész-
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tés terén személyes vagy családja tagjai 
ügyessége, szorgalmas fáradozása által a díj-
levél értéke átlagánál több jövedelmet tud 
teremteni. Ebből a tekintetből tehát némely 
helyen a tanítói földek meghagyása, a tanító 
javadalmát nézve, megokolt lenne. A többség 
azonban még így is szabadulni kivárnia a 
földmivelés nyűgeitől. 

Anide a kérdés súlypontja másutt van. A 
tanítói földek természetben való kiszolgáltatását, 
illetve haszonélvezetét a tanító és az iskola 
érdeke szempontjából együtt kell lelkiismeretesen 
mérlegelni. S melyik tényező a nyomatékosabb? 
A tanító személyes vagy az iskola általános 
érdeke? Logikailag véve a tanítói föld, sőt 
maga a tanító hivatalos személye is az isko-
láért van. Az iskola érdekében gondoskodtak 
tanítói föld kihasít ásár ól a közvagyonból, taní-
tók kiképzéséről az állam, hitfelektzet vagy 
más, közérdekek oltalmára alakult, erkölcsi 
tényezők hozzájárulásával. Ennek folyománya-
ként a fölvetett kérdést is az iskola érdeké-
nek kedvezve kell helyesen megoldani. Bizo-
nyításra nem szorul, hogy az iskola érdekét 
sokkal tökéletesebben ki lehet elégíteni, lia a 
tanító idejét, gondját, figyelmét, testi, erkölcsi 
és szellemi (rejének egy részét — a minden-
napi kenyér előteremtése végett — nem 
fecsérelve mezei gazdálkodásra, egész erővel 
az iskolának szentelheti hivatalos óráit. Az a 
tanító, ki az időjárás szeszélyeitől rettegve 
tekintget ki tanítás közben az ablakon : vájjon 
zivatarok, jégeső, vízárr.dat s egyéb csapás 
nem fenyegeti-e az ő betevő-falatját; a ki 
kora reggeltől fogva fáradozik a mezőn 
gazdálkodva s gyakran csak délfelé térhet be 
iskolájába s akkor is fáradtan : az olyan egyén 
munkája sohasem érhet föl a mezei gazdál-
kodás hétköznapi gondjával nem terhelt s 
szabadon lélekző tanító működésének ered-
ményével. 

A tanító saját egyéni érdekében is sokkal 
kedvezőbb helyzetnek tartjuk, ha nem kénytelen 
fizetése egy részét a földből kierőszakolni. Több 
időt fi rdíthat önképzésére, társadalmi állásá-
nak emelésére; többet foglalkozhatik családja 
tagjaival s így jobban figyelemmel kisérheti 
gyermekei fejlődését stb. Szabad óráiban nemes 
szórakozásul, sőt esetleg jövedelemszaporítás 
végett a tanító is hadd foglalkozhassék alkal-
mas viszonyok között kertészettel, méhtenyész-
téssel, szőlőtermeléssel stb. De ne robotszerüen, 
az életföntartás legcsekélyebb követelésének 
kielégítése végett, muszájból. 

Az iskola és a tanító együttes érdeke meg-
kívánja a tanítói földek készpénzben való 
megváltását. 

Ez már a közel jövő kérdése. A hangula-
tot föl kell kelteni ebben az irányban. A nép-
műveltség fokozatos emelkedése ezt a kérdé-t 
is megérlelheti egy évtized alatt. Maguk az 
iskolaföntartók rövid idő múlva be fogják látui, 
hogy a tanítói földek megváltása első sorban a.: 
iskola jól fölfogott érdeke. S ha tán a tanító 
személyeért nem is sietnének a megoldással, 
rákényszeríti őket az a meggyőződés, hogy 
jobb lesz úgy a közérdek szempontjából. A 
tanítók foglalkozzanak gyűléseiken magán 
és társaskörökben ezzel a kérdéssel; de ne 
erőltessék a dolgot. Érett gyümölcsként fog 
az ölükbe hullani nemsokára. Csak aztán 
majd akkor legyenek résen, nehogy a földek 
jó elárusítását egyes iskolaföntartók a tanítói 
díjlevél megnyirbálására használják föl. 

Addig méltassák kellő figyelemre a tanítói 
földek után kirótt adókat. S ha helytelenséget 
tapasztalnának, ne vonakodjanak a törvény-
biztosította jogoltalom fölhasználásától. 

(Budapest.) Gööz József (lr. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: a marosvásár-
helyi takarékpénztárnak, a mely népoktatási 
intézeteknek 235 frtot adományozott; a vajda-
hunyadi takarékpénztárnak, a mely különböző 
közmívelődési, emberbaráti és jótékony czé-
lokra 225 frtot adományozott.; a marosvásár-
helyi agrár-takarékpénztárnak, a mely nép-
oktatási intézetek részére 340 koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Gyurics Milutin oki. tanítót a 
szokolováczi közs. eleini isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Nagy Endre magyarfodorházi 
és Belánecz Mihály válaszúti áll. el. iskolai 
tanítókat kölcsönösen. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Uadoszavlyevics Vukoszáva mrámoraki községi 
iskolai tanítónőt; Milenkovicsné-Dursza Jusz-
tina bavanistei közs. isk. tanítónőt; Sprenger 
Ferencz máramarosvármegyei kir. tanfelügyelő-
ségitollnokot; Atanaezkovics Vlajkó bavan;stei 
közs. isk. tanítót. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Papp Sándor bölcskei nyugdíjazva volt ev. 
ref. tanító özv., szül. Nagy-György Julia részére 
évi 230 fr tot ; Kutasi Sándor nyugd. hajdú-
böszörményi ev. ref. volt tanító özvegye, szül. 
Uzonyi Zsuzsánna, valamint Margit, Kálmán és 
Emma nevű kiskorú árvái részére évi 430 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Ngirő Mihály 
szászzsombori munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 240 frtot. 
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-ooí Magyar föld. k3>-

Viradatja van a magyar földnek, 
Fény rezeg a fáknak ágain, 
Leikeinknek izép reményi nőnek 
Duna, Tisza áldott síkjain. 
Lombosul a bérezek koronája, 
Dísebe indul észak és kelet, 
Kalász mozdul s rétek füreszála — 
Hogy az Isten áldva áldja meg! 

Fölszakad a hosszú éji álom 
Kebeledről népem, magyarom, 
Ringatod jó lelked a virányon, 
Tészsz, gyarapítsz réten, ugaron. 
Jársz nyomán a Csákónak, Szilajnak, 
Közbe hő imádat rebeged: 
Adjon Isten, adjon a magyarnak 
Súlyos szemet, puha kenyeret. 

El-bejárod a tavaszhatárnak 
S az őszinek minden dűlejét, 
P/icsirtaszó vígan zeng utánad, 
Érzed az imádság erejét. 
Megpihenni dübz a dombtetőre, 
Telt kebellel indulsz majd haza, 
Gyermeksereg indul ki elődbe, 
Éle lednek annyi csillaga 

Kehz-e búra, kelsz-e hát panaszra ? 
Eqy sóhaj is van még kebleden ? 
Elted utja nincs tövisből rakva, 
Mig egy sugár rezg a sziveden. 
Van kalász, nő zsenge fű minálunk, 
Édes daltól hangos a berek, 
Csüggedés csak nékünk a halálunk 
Magyarjaim, édes emberek. 

Viradatja van a magyar főidnek, 
Néked népem édes víradat, 
Ee csak addig reményeink zöllek, 
A mig e föld magyarnak marad. 
Gyermeksereg ha másképen szólna, 
Senki azt itt meg nem értené, 
Végső álmunk szerieszét oszolna 
S megrepedne szivünk is belé. 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

A kert. 
A mióta a magyar beszédre való szokta-

tásról írt közleményeim a „NéptanítókLapjá"-
ban megjelentek, sok levelet kaptam az ország 
minden részéből, a melyekben az én igen 
tisztelt tanítótársaim a magyar beszéd gya-
korlását követendő direkt módszerről részle-
tes fölvilágosításokat kérnek. A legtöbben 
meg is nevezik a tárgyat, a melyről a direct 
módszer szerint tanítani akarnának. Termé-

szetes dolog, a mennyire csak tehetem, vála-
szolok a levelekre. Most is kaptam egyet, 
Margitai J. képző-intézeti igazgató úrnak egy 
volt tanítványától, a ki több év óta tanít 
nem magyar-ajkú iskolában. Margitai J. igaz-
gató úr tanítványa azt írja, hogy ő úgy 
tanította eddig a gyermekeket a magyar 
beszédre, a mint ők Csáktornyán tanulták. 
Látja, hogy Margitai igazgató úr fordító-rend-
szerével nem boldogul, irnám meg tehát neki, 
hogyan beszélgetnék én a nem magyar-ajkú 
gyermekekkel a direkt módszer szerint a 
kertről. A választ vázlatosan azonnal megír-
tam s egyúttal jeleztem, hogy most van sajtó 
alatt egy körülbelül 15 ívre terjedő művem, 
a mely a magyar beszédre való szoktatásnak 
a természetes módját elméletileg és gyakor-
latilag részletesen megmagyarázza. Ezt az 
útmutató-könyvet óvónőknek s a népiskola 
I. osztályában tanító kollegáknak szántam. 
Még ez év folyamán kidolgozom külön a 
népiskolának való útmutató-könyvet is, csak 
fejezzem be a munkaszeretetre való nevelésre 
és az irva-olvasásra vonatkozó két munkát. 

A kertről beszélgethetünk az év minden 
szakában. A lényeges az, hogy ha mi a II. 
vagy III. évfolyatnbeli gyermekekkel a kert-
ről akarunk beszélgetni, okvetetlenül a kertbe 
kell*mennünk. Télen fölöltöztetjük a gyer-
mekeket s kimegyünk a helyszínére. A tanító 
előkészül a tanításra. Megválasztja a tanítás 
anyagát, azután tisztába jön a földolgozás 
módjával. Nagyon bajos nekem innen Eper-
jesről megmondani valakinek, hogy a nép-
iskola II. évfolyamában a kertről mit és 
hogyan beszélgessen. Nekem legelőször is azt 
kellene tudnom, mennyire vaunak a II. év-
folyambeli gyermekek a magyar beszédben. 
Ha a kérdező igen tisztelt kollega úr az első 
évfolyamban csak fordíttatott, úgy a magyar 
beszéd ügyével egészen a kezdet kezdetén 
áll, vagyis a direkt módszer szelleme szerint 
semmit sem végzett. Ez esetben a gyermekek 
lefordítják a kertről ezeket a német mondato-
kat: das ist ein Garten. (Ez kert.) Im Garten sind 
Blumen. (A kertben virágok vannak.) Der 
Garten ist klein. (A kert kicsiny.) Der Gar-
ten ist gross. (A kert nagy.) 

A gyermek fordít, de nem beszélget. Mi nem 
fordításra, de beszélgetésre szoktatjuk a gyer-
meket. 
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A tairító tavaszszal megy a gyermekekkel 
a kertbe. Azért mondom ezt, mert az agy 
foglalkozására szánt anyagot a példa bemuta-
tására így választottam ki. Említettem már, 
hogy találunk a kertre vonatkozó beszélge-
tési anyagot az év minden szakában. A kert 
képe télen. A kert képe tavaszszal. A kert 
képe nyáron. A kert képe őszszel. A mit én 
beszélgetési anyagul fölvettem, az a kert 
májusi képe. A következő szó- és mondato-
kat akarom begyakorolni: 

M a j o r á n n a , szpgfű . 
L i l i o m m e l l e t t e . 

Többet nem veszek elő, mert az I. osz-
tályból átlépett gyermekeknek a beszélgetés-
ben nincsen készségük, hiszen ők csak fordí-
tani tanultak. A szót s a mondatot megelőzi 
a dolognak természetszerű elvégzése. A jó 
tanító a gyermekekkel együtt ássa föl a virá-
gos kertet, együtt veti vagy ülteti el a virág-
magvakat. A mikor a gyermekek már április 
havában játszva ásták, gereblyélték a kertet 
s ültették el a virágpalántákat, munkaközben 
10 — 15-ször is hallották s mondták: Ások, 
ások . . . gereblyélek, gereblyélek, mag, mag . . . 
majoránna... szegfű. . . liliom. Ez a dolog 
tehát megtörtént. Mielőtt a fönti természeti 
képet érzékeltetném, Sztankó B. „Dalos-
könyvéiből megtanulom jól a .Miska ker-
tész" czímű remek szép gyermekdalt, hogy 
a szó- és mondatképeket a dal szárnyain 
vigyem a gyermek fülébe. Mindnyájan tudjuk, 
hogy a mit a gyermek emberi beszéddel éppen 
nem, vagy csak nagyon nehezen ejt ki, a 
dal hangján szépen hangoztatja. A dallamos 
hullámzás megkönnyíti a gyermek beizélő 
szerveinek a munkáját. Mihelyt a gyermek a 
dalt nélkülözheti, elhagyja s beszélve fogja 
mondani: 

M a j o r á n n a , s zeg fű , 
L i l i o m m e l l e t t e . 

Még azt is megemlítem, hogy ha a gyer-
mek a dal segítségével sem tudná a szóké-
pet jól hangoztatni, ne erőltessük, majd rá-
szokik 1—2 hét alatt. A lényeg az, hogy a 
gyermek szeresse a dolgot, a mélyről mi beszél-
getni akarunk. Legyen a dolog, hogy úgy mond-
jam, szivének kedves virága. 

Májusban, a mikor már a majoránna, szegfű, 
liliom szépen virágzik egymásmellett, körül-
álljuk a virágokat, mutogatjuk, megfogjuk, 
1 — 1 szálat le is tépünk s mindegyiket ki-
emelve lassan-lassan dalolgatjuk : 

M a j o r á n n a , s z e g f ű , 
L i l i o m m e l l e t t e . 

Sokat mondok, 7i óra alatt ezt az egész 
évfolyam tudni fogja s otthon is el-eldalol-
gatja. 

Az első föltétel a kedves, élénk, eleven 
természetes kép; a második az azzal való 
foglalkozás, az érzékeknek változatos mun-
kája. A természetes és megfelelő cselekvéssel 
járó dologképhez úgy odasimul akár beszélve, 
akár dalolva a mesterséges, emberi szókép, 
mint a csecsemő édesanyja keblére. 

Így gyakorolnám be a , Miska kertész" 
czímű dalos versikének első két sorát. A nép-
iskolai számolásnak, olvasásnak és a többi 
tárgynak magyar nyelven való tanítása sem 
olyan nehéz, hogy mi az említett módhoz 
hasonlóan eliárva, helyes, fokozatos egymás-
utánban meg nem adhatnók a szükséges isme-
reteket és magyar kifejezéseket. Ez a dolog 
csak addig nehéz, míg mi magunk jól tud-
juk. Erre azt mondhatnák sokan: ,,Hát azu-
tán hol marad a kertről tanítandó „tananyag'1? 
Hát ez a „tanezél? Az iskola nem óvó-intézet." 

Ebben a gondolkozásban látom a népisko-
lai élet nagy bajait. Hát mit akarnak a tan-
anyagos, tanczélos, fokozatos tanmenetes kol-
legák ? Hiszik-e, hogy nem lehet azt a 6—7, 
7'A éves gyermeket a nagy gyermekek „tan-
anyagos„tanczélos", „fokozatos tanmenetes" 
békóiba szorítani. Az élet megtanított rá, 
hogy népiskoláinkat megrontotta az a merev, 
száraz, sokat f'ölölelő hideg rendszer. Adha-
tok-e egy 7 —71 2 éves gyermeknek drágább 
lelki kincset, mintha szivébe és értelmébe 
leheltetem a kert képének egy részét, a hol 
majoránna, szegfű és liliom van egymásmel-
lett. Ne siettessük azt a gyermeket, hiszen 
lesz ő 8, 9, 10, 11, 12 éves is. Ne töltsük 
tele egy esztendő alatt kis agyát a kert 
dologképének minden jegyével. Adjuk a kert 
ismertető jegyeit apránkint. Építsük föl benne 
a kert dologképét a részleteit tevő apróbb 
kis képegységekkel, (a melyeket a gyermek 
oly nagyon szeret. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

1 1 1 0 I) A li 0 M . 
Számtan, a népiskolák II., III., IV., V., YI. 

osztályának. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. ministerium megbízásából irta: dr. Beke 
Manó, egyetemi magántanár. E számtan most 
a második kiadásban jelent meg, négy füzet-
ből (példatárból) áll, a II , III., IY. és Y—VI. 
osztálynak szánva. Ezen új kiadáson a szerző 
javított; mielőtt e javítás föltüntetésére s mélta-
tására térnék, a munka anyagának elrendezé-
sére s az egyes számkörök és az azok kereté-
ben keresztülvitt, főleg tiszta számokkal való 
gyakorlatokra kívánok megjegyzéseket tenni. 
Szerző a II-ik osztály számára irt füzetben 
ismétli az I-ső osztály tanítási anyagát tiszta 
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s megnevezett számokkal; azután a II-ik osz-
tály tanítási anyagára tér át. Veszi először a 
21—25, azután 26—30,30—40,40—50,50—70 
és végül 70—100 számköröket. A III—VI. 
osztály számára irt füzetekben a számkörök 
ismertetése, illetőleg különböző számolási 
műveletek a fönnálló tanterv szerint vannak 
alkalmazva. A nálunk eddigelé megjelent 
számtani példatárak között alig akadunk egy-
kettőre, melyek a fejbeli s Írásbeli tiszta 
számok begyakorlásánál módszertani fokoza-
tosság tekintetében a szigorúbb követelmé-
nyeknek megfelelnek. A Beke-ié\v számtani 
példatáraknak is itt van a legnagyobb gyen-
géjük. A tiszta számoknál, melyek pedig az 
egyes számkörök begyakorlására a legalkal-
masabbak s a tanulókat a fejbeli, gyors szá-
moláselsajátítására a legkönnyebben képesítik, 
e példatárakban kevés az alapos begyakor-
lásra szolgáló példa s a mi van, az sincs a 
megkívánt fokozatossággal bemutatva. Az a 
sok számsorképzés a tanulókra nézve nagyon 
unalmas, szinte lélekölő. A példák (a tiszta 
számoknál) egyoldalúak, gépiesek. Olyan fajta 
példák, melyeknél egy és ugyanazon mennyi-
séghez ad más mennyiségeket, néhol egész 
oldalakat foglalnak le. A lll-ik osztályban a 
tiszta számokkal való fejbeli összeadás és 
kivonás egyszerű számsorképzésekben nyilvá-
nul, pedig a fejbeli számolásnak itt kellene 
(1000-ig terjedőleg) kicsúcsosodnia. A szám-
lálások nagyon alkalmasak az egyes szám-
körök megismerésére, magát a számolási ké-
pességet, készséget azonban igen gyengén 
segítik elő a tanulónál. A számlálásoknál a 
lll-ik osztályban már nem igen kell a tanu-
lónak gondolkodnia, a nélkül is, mintegy 
gépiesen, megy az, mint a karikacsapás. 
Tapasztalhatjuk pl., hogy a legtöbb I-ső osz-
tályú tanuló elszámlál 100, sőt ezerig is 1, 
2, 5, 10-zel s nem tudja vagy csak nehezen 
felel meg arra, hogy mennyi 7 -j- 8, 14—5 stb. 
A szerző is számláltat ide, oda s a tanulók 
nem fogják a III-ik osztályban tudni, mennyi 
120 + 135, 900—345. Fejben százakat nem 
szoroztat s itt, valamint az osztásnál a gya-
korló példák nagyobb része a Il-ik osztály 
tananyaga körében mozog. Hogy pl. 3 X 152, 
4 X 2 1 0 stb. mennyi, arra ezen példatárak 
alapján tanult gyermekek bajosan tudnának 
fejbelileg megfelelni. Pedig ezeket egészkönnyü-
séggel kellene tudniok. A gyakorlati élet 
megköveteli, hogy fejben lehetőleg jól tud-
junk számolni. A nép is — adásvevéseinél — 
első sorban erre van utalva. A mennyiségek-
nek ezerig való könnyed, biztos kezelése nélkül 
okoskodhatunk a gyermekekkel, még mielőtt 
számolni tudnának. A IV., V—VI. osztály 

példatárainál csak itt-ott akadunk fogyatko-
zásokra. A kifogások itt is a tiszta számokkal 
való feladatokra esnek annyiban, hogy nem 
sorakoznak eléggé fokozatosan. Ezen nagy 
általánosságban fölsorolt, szembeötlőbb hiá-
nyok. hibákkal a piéldatárak számos előnyeit 
állíthatjuk szembe. A számtanításnál oly fontos 
pénznemek, mértékek és időfölosztás ismer-
tetésére s begyakorlására a szerző mindenütt 
nagy gondot fordít. A koronát s filléreseket 
csinos képekben is bemutatja. Csak a leg-
szükségesebb szabályokra szorítkozik. Ez helyes. 
Ugy a fej-, mint Írásbeli tárgyszámolási példái 
az életből vannak véve és sokoldalúak. Józan 
gondolkozás alapján való levezetés, megfej-
tésre vannak szánva s mint ilyenek, nagyon 
észképzők. Legnagyobb előnyük e példatárak-
nak — a mi a 11-ik kiadás javítása, — 
hogy gyakorlati példáit pénznemek, mértékek, 
időfölosztás s foglalkozási körök szerint cso-
portosítja. A Il-ik osztály példatárában pe'ld. 
külön csoportokbaji veszi a pénznemeket, 
másodikban a métert, tovább a tuczatot, az 
időfölosztást. Ezek az egyes számköröknél 
ismétlődnek s mind-mind szélesebb körben 
illesztődnek be a föladatokba. A III. osztály 
példatárában rátér a család szükségleteire, az 
udvarra, kertre, fákra, községre, terményekre, 
az építésre stb. A IV-ik, V-ik osztály példa-
táraiban Magyarország lakosságára, népiskolai 
viszonyaira (számadatokban), vasút akra, nagy obb 
városokra, nevezetesebb történelmi s irodalmi 
alakok születési s halálozási éveire, folyók, 
tavak, táviratozásra, területszámításokra, az 
iparosok körére, megyék területére stb. és 
mindezek kapcsán a szerző az ismeretszerzést 
is, a hol csak alkalma nyílik, bővíteni igye-
kezik. Föladványai kíséretében megismerkedik 
a tanuló a betegsegélyző pénztárral, a tűz-
oltói intézménynyel, a selyemtenyésztés viszo-
nyaival, a hőmérőkkel, a zónával, Barossal, 
Watt Jakabbal, Stephenson Györgygyei stb. 
A szerző az érdekes és sok új ismeretet nyújtó 
föladatokat elismerésre méltó szeretettel állí-
totta egybe. Ezek útján a gyermekekben a 
számtantanulás iránti kedvet föléleszti és ébren 
tartja. Példatárai e tekintetben az eddig 
megjelent ilynemű példatáraknak jóval fölötte 
állanak. A IV., V—VI. osztálynak írt példa-
tárakat a gazdasági ismétló'-islcolák részére is 
melegen ajánlhatjuk, mert föladataiknak jelen-
tékeny része azon foglalkozási köröket öleli 
föl, melyekhez ezen iskolákra utalt tanulók 
legnagyobb részét később, mint kisgazdát, 
életviszonyai oly sokszorosan hozzáfűzik. Ha 
szerző a II., III. és IV-ik osztálynak szóló 
példatáraiban, egy újabb kiadásnál, a tiszta 
számokkal való gyakorlatoknak megfelelő 
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szerepet juttat s azokat szigorú, módszeres 
fokozatossággal dolgozza föl, számtana egyike 
lesz a legjelesebbeknek s leghasználhatób-
baknak. Gönczi Ferencz 

Új német-magyar szútár. A Franklin-Társulat 
kiadásában megjelent Simonyi Zsigmond ts 
Halast a .József szerkesztésében a német és 
magyar nyelv szótárának első (német-magyar) 
része. E szótár teljesen felöleli és földolgozza 
mindkét nyelv szókincsének azt a részét, mely 
a mindennapi használatban szükséges, s nagy 
gondot fordít arra, hogy az iskolai olvasmányok 
körében előforduló szavakról is tájékoztassa 
a tanulót. Mint szótárirodalmunk legújabb ter-
méke, elhagyja a nyelvújításnak száz meg száz 
mondvacsinált e's halvaszületett szavait, más-
részt meg fölveszi az utolsó évtizedek találmá-
nyainak, intézményeinek, divatainak nevét, mint 
például ívlámpa, izzófény, átszálló-jegy, kör-
kép, bérharcz, pályaház stb. A német szavak 
közé is fölvették az újabb német nyelvtisztítás 
termekeit, valamint az osztrák németség közön-
ségesebb szavait is. E szótár nagy gondot fordít 
arra, hogy használója ne csak a szavak magyar 
jelentését ismerje meg, hanem hogy tájékoztassa 
őt a német nyelvtan legnehezebb kérdéseiben 
is. Minden egyes szó mellett közli a szokot-
tól eltérő alakokat s útbaigazítást ad a szó 
használatára nézve a mondatban. Megjelöli a 
német szavak hangsúlyát és szükség esetén a 
kiejtést is. Igen nagy gondot fordít a német 
és magyar nyelv szólásaira s ebben jóval 
fölülmúlja eddigi szótárainkat. A szótár ára 
fűzve 3 frt, félbőrkötésben 4 frt. 

Hollósi István kaposvári állami iskolai tanító 
„Én" czím alatt egy kötet költeményt ad ki, 
9—10 ív terjedelemben, húsvétra. Az előfizetés 
1 frt, a mely április 5-ig küldendő a szerző 
nevére Kaposvárra. 

Egyiptom és Görögország. A tudomány régóta 
keresi a görög műveltség egyiptomi elemeit. 
Az archeologia a képzőművészet terén nem 
igen talált rokonságot, de a mythologia (Müller) 
s a philosophia (kivált Rőth és Gladisch). 
annál többet. A görögök I. Pszamitik idejében 
kezdtek Egyiptomba vándorolni. A bölcs ural-
kodó szivesen fogadta a jövevényeket, de 
gondosan úgy telepítette le őket, hogy a Nilus 
elválaszsza az egyiptomiaktól. A nép gyűlölettel 
fordult el a csalárd jövevényektől. Tisztátalan 
fajú teremtésnek tekintette a hellént, kinek 
közelében fertőzés nélkül élni nem lehet. Az 
alsóbb nép a világért sem akart együtt enni a 
görögökkel, nem használta táljukat, fazekaikat. 
Az előkelők bizonyos lenézéssel tekintettek e 
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gyerek-ország csélcsap, könnyelmű fiaira, kik-
nek ősei néhány század előtt még barbárok 
voltak. Annál nagyobb tisztelettel tekintettek 
a hanyatlásában is nagy Egyiptomra az élelmes 
görögök. Hozzájuk simultak, isteneiket ez ős 
kultura isteneitől származtatták, hőseiket az ősi 
pharaóktól. S kezdetét veszi egy nagy proczesz-
szus, a gyerek-ország Iskolába jár a régihez, 
tanul, emelkedik hozzá. A mint Egyiptom 
sülyed, úgy nő Görögország, s a történet lejtőjén 
szembetalálkoznak nemsokára. Egyik lefelé 
megy, vénülve, aggva, a másik ifjú erőben siet 
fölfelé. Leveszi roskadozó hátáról a terhet, s 
viszi magával ragadmányát a magasba, a 
művészi ideál felé. Egy nép ifjúsága jelen meg 
előttünk, mely magába olvasztja a régi élet 
tanulságait, eredményeit s a kísérletek helyébe 
lép egy új ,nagy művészet, a világ legelső, 
legnagyobb művészete. A hatások e kicserélő-
déséről ír — igen szépen — a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 15-ik füzete. A 
közoktatásügyi minister e jelen művet az 
összes iskoláknak megvételre ajánlotta. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
.Tuga János. Lehetetlennek tartjuk az egy-

házi főhatóság akarata ellenére. Az állam-
segélylyel való kiegészítésnél az egyházi főha-
tóság beleegyezését nem lehet mellőzni. Az 
illetékes egyházi főhatóság kívánságára adhatja 
meg ezt a min. az 1893. évi XXVI. t.-cz. Ifi. §-a 
értelmében. Az illető képviselő tehát tévedett, 
midőn lehetségesnek mondta. 

Mittelmann Bernát. Nincs-e valamely köte-
lező megyei szabályrendelet? Figyelmeztetjük 
arra, hogy a belügymin. 1887. évi 47.931. sz. 
rendelete szerint . . . „a tűzoltói rendszeres 
szolgálatokat és gyakorlatokat akarata ellenére 
teljesíteni senki sem tartozik, mert senki sem 
kötelezhető arra, hogy bármely üdvös czélú 
magánegyletben akár tényleg, akár anyagilag 
általában részt vegyen ..." 

Váradi. Az 1874. évi VIII. t.-c«. szerint. 
1 liter = P1787 magyar itcze ; 1 magyar itcze 
pedig = 0"8484 liter. E szerint, ha a díjlevél 
36 régi itczét állapított meg, a helyett 
36X0-8484 liter vagyis 30 litert 5 decilitert 
és 4 centilitert követeljen. Gyakorlatiabban 
véve 30 '2 litert jól megmérve. 

Bodó András, iskolagondnok. Nincs róla 
tudomásunk, hogy a kérdéses min. rendeletek 
hatályon kívül helyeztettek volna. Az 1880. évi 
35.306. sz. rend. egyik konkrét eset alkalmából 
keletkezett. Úgy látszik, önöknek teljesen joguk 
volt az illetőt megadóztatni. Azt hiszszük, 
esetleg ha fölebbezné az ügyet, önök nyernék 
meg. 
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Miller J. iskolaszéki elnök. Azt hiszszük, 
visszakaphatják, vagy legalább alkalmilag beszá-
míttathatják a 15-kros befizetésekből származott 
összeget. A tanítói állomás után kirótt évi 
12 frtot azonban még cikkor is kötelcssek fizetni, 
ha az állomás egy ideig esetleg betöltve nem 
volt, vagy ha az illető tanító nem tagja a nyugdíj-
intézetnek. Az önök esetében tehát legfölebb 
a 15-kros díjak visszatérítéséről lehet szó. 
Folyamodni kellene a közokt. ministeriumhoz. 

D. J. Miután az illető iskolásgyermekek 
tanyán s oly távolságban laknak, hogy kivált 
télen nem járhatnának a falubeli iskolába, 
számukra a község tartozik iskoláról gondos-
kodni az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 47-ik g-a 
alapján. Ha azonban a kanonika vizitáczió 
szerint az illető birtokos mint patrónus volna 
kötelezve az iskola fölállítására és fön-
tartására, akkor a község természetesen föl-
szabadul a mondott kötelezettség alól. Figyel-
mébe ajánljuk az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
47-ik §-át, a közoktatásügyi minister 1876. évi 
20.311. számú rendeletével kiadott Utasítás 
6 ik § át és a 21-ik §. c) pontját. Az Uta-
sítást az egyetemi nyomdától is megszerezhetik. 

Szabó Gergely. A kért döntvény egy 
példányát nem küldhetjük meg; de helyes-
ségében megbizhatik. A pénzügyi közigazgatási 
bíróság 1885. évi 3515 számú hat. szerint az 
1876. évi XV. t.-cz. 71. §-a, valamint az 1883. évi 
XLIV. t.-cz. 95. §-ának egybehangzó eme 
kifejezése alatt „tényleges birtokos", mindig 
az ingatlanoknak telekkönyvi tulajdonosa 
értendő. 

Özvegy, család nélkül való tanító. Nem 
kaphatja meg. Talán pár év multán, a törvény 
revíziójánál, ily kedvezményre is ki fognak 
terjeszkedni. A mi méltányos is volna. Ha az 
ön mondotta eset bekövetkeznék, annak idején 
meglehetne próbálni a folyamodást. Talán kegy 
útján teljesítenék a kérelmet. 

Sell. Gy. A községi képviselő-testület ala-
kulása az 1886. évi XXII. t.-cz. értelmében 
történik. A felekezeti és községi tanítókat 
ezen (községi) választók névsorába föl szokták 
venni; az állami tanítókat azonban nem. Ez 
eljárást azzal okolják meg, hogy a nevezett 
törvény 37-ik §-a szerint választási jogot nem 
gyakorolhatnak az állami és megyei tisztviselők, 
ha a fizetésük után járó kereseti adón kívül 
más adót a községben nem fizetnek. Az „állami 
tanítókat" ebből a szempontból az állami 
tisztviselő fogalma alá tartozóknak tekintik, 
mivel a törvény nem szól külön az állami 
tanítókról. _ 

Gábriel Ödön. Lehetséges. Forduljon kérel-
mével a Paedagogium igazgatóságához. Buda-
pest I. ker., Győri-út. 

J. E. Csúcsa. Az iskolaföntartó hatóság 
intézkedésétől függ. Szerintünk legfölebb a 
lakás egy részéről lehet szó, különösen oly 
helyen, a hol a helyettes nem kaphat bérbe 
megfelelő lakást. Az iskolai hatósággal kell 
erre nézve megegyezni. 

Holicska János. Az özvegyi félév ideje 
alatt az özvegyet a tanítói fizetés egészen 
megilletvén, az azon időre fogadott, illetve 
alkalmazott segédtxnító fizetéséről az iskola-
föntartó külön tartozik gondoskodni. Hogy mely 
forrásból, az az ő gondja. Az özvegy félévi 
javadalma azért özvegyi segély, hogy saját 
czéljára fordíthassa s ne segédtanító fizetésére. 

Sz. József. Szeged. Helyes az iskolaszék 
fölfogása, ha öntől, ki csak 3 hónapig működött 
Iv . . . on, a beirási díjat, három hónapra eső 
rész kivételével, visszaköveteli. Az ön fölfogása 
helytelen, midőn azt mondja, hogy a „beirási 
díj a beiratásnak és az ezzel járó munkálatoknak 
fáradságdíja". Ez nem személyes jutalom, 
hanem a tanítói fizetés mennyiségének egyik 
alkotó része s mint ilyen, az egész iskolai évi 
munkásság honoráriumának egyik hányada, 
melyből az 1 — 1 hónapra eső rész azt az 
egyént illeti, a ki abban a hónapban a hono-
rált állást hivatalosan betöltötte. Ez a helyes 
logika. Ilyen csekélységek miatt nem is kellene 
ujjat húzni, mert az ily kicsinyeskedő eljárás-
sal kedvezőtlenebbé teszszük a viszonyt az 
iskolaföntartó és tanító között. 

Kováts Gergely gond. elnök. Ha a férj 
tagja volt a nyugdíjintézetnek, akkor az özvejy 
egész segélyét, (t. i. férje utolsó beszámítható 
fizetésének 50%>-át, mely azonban az árvák 
neveltetési pótlékával együtt sem rúghat 
többre, mint a mily összegű nyugdíjat kapott 
volna az illető tanító, kinek Özvegyéről van 
szó,) az országos nyugdijalapból kapja. Ha a 
tanító nem volt tagja az orsz. nyugdíjalapnak, 
de reá a Ratio educationis alkalmazható, 
(t. i. ha róm. kath., vagy gör. kath., vagy köz-
ségi tanító az illető s Magyarországnak nem 
a volt Erdély nevű területén működött,) akkor 
özvegye az iskolaföntartótól — vagy azon pénz-
tárból, melyből férje fizetését húzta — kapja 
az elhalt férj fizetésének 1A részét. 

Jótétemény. Nem tartjuk jogosnak, hogy 
a mondott 200 frt után emeljék a nyugdíj-
igényét. Csak személyére szóló kedvezményről van 
szó, holott a nyugdíjigény alapjául betudható 
összegnek a tanítói állással egybekötóttnek, tehát 
bárkire vonatkozónak kell lennie, a ki azt az 
állást elfoglalja. 

Gy. Ödön. Folyamodjék az ezredparancs-
noksághoz a plébánostól kapott igazoló bizo-
nyítvány alapján, hogy a bevonulást halaszszák 
el a jövő évre julius vagy augusztus havára. 
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T. S. A 10 évről való visszatérítést nem 
kaphatja meg. Legföljebb 3-évi visszatérítést 
lehetne elérni. Félő azonban, hogy ez a föl-
kavarás sok személyi kellemetlenséget okozna 
önnek. Legalább jövőre azonban szemfüle-
sebbnek kell lenni. 

Cecilia. A közokt. min. úr 1890. évi 
47.887 sz. rendeletével jóváhagyta a zongora-
tanárképző szervezeti szabályzatát, melynek 
értelmében, a 10-ik §. alapján, zenetanári 
képesítőt magánúton is lehet tenni. Fordul-
jon kérelmével az orsz. m. kir. zenetanár-
vizsgáló bizottsághoz Budapesten. 

Antonescu J. Esetleg elvehetik megfelelő 
kárpótlás mellett. Ön azonban ragaszkodjék 
hozzá s keressen védelmet a közigazgatási 
bizottságnál. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö cs. és ap. kir. Fölsége a haraszti 

ág. hitv. ev. hitközségnek iskolaépítési czé-
lokra 100 frtot méltóztatott magánpénztárá-
ból legkegyelmesebben engedélyezni. 

— A tanítók fiai a tanítók atyjánál. A 
néptanítók budapesti főiskolákon tanuló fiai 
nevében, kik az Eötvös-alap jótéteményeinek 
élvezői, kedvezményeinek részesei, tíz-tagú 
küldöttség tisztelgett folyó hó 18-án Péterfy 
Sándor kir. tanácsos, a magyarországi tanítók 
Eötvös-alapjának érdemes elnökénél, hogy őt 
nevenapján üdvözöljék. A küldöttségben minden 
intézetbeli s szakbeli tanulók s mindkét egyetem 
karainak hallgatói képviselve voltak egy-egy 
taggal. Az ifjak érzelmeit Szombathy Kálmán 
bölcsészethallgató tolmácsolta rövid, de lendü-
letes és meleghangú beszédben, kiemelvén, 
hogy nemcsak a tanácsadót, a gyámolítót, de 
a mi ennél sokkal többet mondó, az igazi 
édes apát jöttek üdvözöni. A jóságos aggastyán 
könyekig megindult s meghatottan mondott 
köszönetet a megemlékezésért. Jól ismeri 
-— mondá — a tanító-családok nyomasztó 
anyagi helyzetét, de azt is jól tudja, hogy 
mily sok kiváló tehetség növekedik a tanító-
családokban, egy perezre sem szűnik meg 
azért mindent elkövetni, hogy azoknak törekvő 
és tehetséges fiait itt a fővárosban a meg-
élhetés módjának biztosításával megmentse a 
hazának. S kivánja, hogy ők is oszszák meg 
a jóindulatot, a szeretetet egymás közt s az 
érdemesekkel, mint a hogy ő is teszi. Isten 

áldását kéri rájok kitűzött czéljaik elérésére, 
hogy egykor a hazát teljes erejökkel szolgál-
hassák. Ezután a küldöttség tagjaival kezet 
fogva mindegyiket megcsókolta s egy-egy 
virággal örvendeztette meg, abból a bokrétából, 
a melylyel az országos kigdedóvónőképző 
növendékei kedveskedtek neki. Néhány szívélyes 
szóváltás után távozott a küldöttség. 

— Kitüntetés. Jól eső örömmel emlé-
kezünk meg Fabry János diósgyőri r. k. 
kincstári tanító kitüntetéséről. Nevezett 49-ík 
éve működik a tanítói pályán; mindig buzgón, 
odaadóan. Ezeken kívül magatartása sem 
polgári, sem magánéletében kifogás alá soha 
sem esett. Dicséretre méltó jó tulajdonságai, 
midőn pályájáról megválni s nyugalomba vo-
nulni készül, a legfölsőbb helyen sem marad-
tak homályban. Ezek elismerése jeléül Fabry 
János díszéremmel tüntettett ki. A legmaga-
sabb elismerés ezen szimbóluma áraszszon 
derűt Fabry János gondtól, munkától elbo-
rult redős homlokára s engedje az ég ura, 
hogy mellét a díszérem még soká, évek hosz-
szú során át díszítse! 

— Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye hiva-
talos tanítótestülete a tavaszi járásköri 
gyűléseken, nemkülönben a f. évi megyei 
közgyűlésen letárgyalandó fontosabb peda-
gógiai és didaktikai tételek mellé fölvett O O 

oly általános érdekű aktuális kérdéseket is, 
melyeknek sikeres, tervszerű földolgozása, 
szakszerű megvitatása és gyakorlati alkal-
mazása által az egyesület kulturális törek-
vései — hazafias, komoly munkássága mentől 
nagyobbmérvű fokozása mellett — hatalmas 
lendületet adhatnak az erőknek, úgy kartársi, 
mint meleg ügyszeretetben való tömörülé-
sére és művelésére. Ezek a pálya- és vita-
tételek a következők: 1. Az írás egyöntetű 
tanításának módszere a több tanerővel bíró, 
illetőleg az osztott népiskolában. 2. A nép-
iskola a magyar nemzeti állam kiépítésének 
szolgálatában. 3. Mi módon, mily alapon és 
irányban lenne a testületi élet fokozása érde-
kében tanítóegyesületünk fejlesztendő? 4. Az 
országos tanítói nyugdíjtörvény revíziójára 
vonatkozó javaslatok. 5. A szegénysorsú iskolás 
gyermekek mi úton-módon és mily mértékben 
volnának a nevelés-oktatás ügyének előbbre-
vitele érdekében segélyezendők ? 6. A hazai 
munkások oktatása. 7. A gyermeki lélek meg-
figyelése. 8. Osztályrendszer — haladó rendszer. 
9. A gazdasági ismétlő-iskolák létesítésének 

O ~ 

kérdése Pestvármegyében. 10. A népiskolai 
évzáró vizsgálatok eltörlése. (Reméljük, hogv 
utólag a Tanítók Háza ügyét is fölveszik e 
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tételek közé. Szerk.) Az 1. szám alatti pálya-
tétel megfejtésére az egyesület vagyonából 
1 drb hús/.koronás aranyat tűztek ki pálya-
díjul, a 2. szám alatti pályamunka pedig a 
Tormássy Sándor, kecskeméti kartárs által 
fölajánlott 1 drb hús/.koronás aranynyal lesz 
jutalmazandó. A pályamunkák zárt borítékban 
és jeligés levélkével ellátva, legkésőbb f. évi 
junius hó 1-éig küldendők be. A pályanyertes 
munkák az egyesület ezidei Kispesten tar-
tandó közgyűlésén föl is fognak olvastatni. 
Egyidejűleg az egyesület tagjai különös 
figyelmébe ajánlja a kezelésére bizott „Tóth 
József-féle árva-alap" fokozottabb mérvben 
való gyarapítását is, oly hozzáadással, hogy 
az évzáró vizsgálatok alkalmával a perselyek 
útján befolyt pénzek mindig az illető gyűjtő 
tanító, illetve tanítónő ellennyugtája mellett 
küldettessenek be a központi pénztárba (Kager 
János, áll. isk. tanító Újpesten, Nyár-utcza 
44. czímre ). 

— Az országos tanítói nyugdíj- és gyám-
alap névkönyvét, melyet Miske József szám-
ellenőr állított össze, a még fönmaradt pél-
dányok erejéig, összeállítója 1 korona árban 
hajlandó a tanítók rendelkezésére bocsájtani. 
Megrendelések Miske József nevére (Budapest, 
VIII. ker. Orczy-út 8. sz.) küldendők; posta-
költségre 5 kr melléklendő. A névkönyv 
379 oldal terjedelmű. 

— Az arab számgép ügyében érdeklődő 
egyesületi elnök urakat kéri dr. Ében Mihály 
(Zsámbokon), szíveskednének vele közölni a 
gyűlés helyét és idejét, hogy arra, ígéretéhez 
képest, (természetesen a saját költségén) meg-
jelenhessék. Dr. Ében Mihály személyesen 
fogja bemutatni a tanítógyüléseken az arab 
számgépet, a melyről egyébiránt örömmel 
halljuk, hogy elterjedése nap-nap mellett nő, 
a mi a számtanítás érdekében kívánatos is. 
Egyúttal értesítjük azokat, a kik újabban 
hozzánk fordultak ez ügyben, hogy az arab 
számgépre vonatkozó fölvilágosításokat egye-
nesen dr. Eben Mihály plébános úrtól kell kérni 
(Zsámbok, Pestmegye). 

— A Tanítók Házára újabban Jászai 
József (Tamási) küldött egy koronát. Átadtuk 
Schmidt pénztáros úrnak. Jászai József leve-
lében kifejezést ad abbeli óhajtásának, hogy 
a ki a Néptanítók Lapjától fölvilágosítást, 
tanácsot vagy ügyében való eljárást kér, az a 
Tanítók Házára egy-egy koronát küldjön be. 
Mi ezt egyszerűen, mint egy kartársunk óhaj-
tását, megemlítjük, de nagy eredményt attól 

- nem várunk. Ugyancsak Jászai József azt 
indítványozza, hogy minden tanító negyed-
éve nkint egy-egy koronát adjon a Tanítók 
Házára mindaddig, míg föl nem épül Ezt 

bizzuk a tanító-egyesületekre, mint a melyek meg 
fogják határozni a hozzájárulás módját cs 
mértékét. 

— Gyűlés. A csíkmegyei általános tanító-
egyesület gyergyói köre tavaszi rendes gyűlését 
folyó évi április 5-én a gyergyóborszéki állami 
elemi iskolában tartja. A gyűlés tárgyai közt 
van a Tanítók Háza ügye is; előadója Vértes 
Lajos. 

— Halálozások. Mocznai Mihály ág. liitv. ev. 
tanító Erdőmegen (Nógrádmegye) életének 
76-ik. tanítói működésének 51-ik évében 
meghalt. A megboldogult a nevezett községben 
32 év óta a legnagyobb buzgósággal és lel-
kiismerettel végezte hivatalát s több kitün-
tetésben is részesült. Tavaly ünnepelte 
50-éves jubileumát, erős testalkata és viruló 
egészségi állapotából még csak sejteni sem lehe-
tett, hogy ez évben már búcsúznia kell az övéitől. 
Temetésén maga Boltik Frigyes püspök pon-
tifikált és 3 káplánja. Örök nyugalmára 
nagyszámú rokonság és számos tisztelői 
kisérték. — Pintér Mátyás róm. kath. elemi 
iskola-tanító élete 39-ik évében meghalt 
Nagy-Szebenben. — Gecse Ferencz miskolczi 
községi tanító, 47 éven át odaadó szorgalom-
mal, páratlan kitartással végzett tanítói mű-
ködése után. életének 69-ik évében, február 
hó 28-án rövid szenvedés után meghalt Mis-
kolczon. Áldás legyen emlékükön ! 

A szerkesztő postája. 
Szives tudomásul. Mivel a szerk. psótája 

túlságosan sok helyet vesz el lapunkból, ezen-
túl úgy ebben, valamint a Tanítók Tanács-
adója cz. rovatban csak oly általános és 
közérdekű kérdésekre válaszolunk, a melyek 
nem csak a kérdezőt, hanem az egész tanító-
ságot érdekelhetik. Magántermészetű s csak a 
fölvilágosítást vagy tanácsot kérőket érdeklő 
ügyekben lev.-lapon válaszolunk, ha a kérdező 
leveléhez czímzett lev.-lapot mellékel. Erre az 
újításra az a tapasztalat kényszeríti a szer-
kesztőséget, hogy a levelekre a lapban adott 
válasz gyakran a lap Vs részét foglalja el. A 
ki tehát csak egyedül őt érdeklő ügyben választ 
akar, mellékeljen leveléhez pontosan czímzett 
levelező-lapot. Lev.-lapon (röviden) szívesen 
válaszolunk, de levélírásra nincs érkezésünk. 

B. V. Munár. Kaphat. — W. M. Galgócz. 
Nem tudjuk. — M. J. Vashegy. Nagyon 
sajnáljuk, de már csak terjedelme miatt sem 
közölhetjük. A kéziratot, ha kivánja, kivéte-
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lesen visszaküldhet)ük. — Kl. Ö. Sipek. 1. 
Nem a mi föladatunk. 2. Úgvéfc már elintéz-
ték. a napokban megkapja. — M. J. Fol ja. 
Forduljon lev. lapon Lampel R. könyvkeres-
kedéséhez (VI., Andrássy-út 21.) s azonnal 
megküldik a jegyzéket. — H. J. Kétkelj'. 
Kell, 1 koronás. — Sell. A. Hosszúszeg. 
Ismételje meg, mert mi arra a levélre nem 
emlékezünk. Mivel a leveleket lehetetlen 
iktatnunk, nem is nézhetünk utána Eltéved-
hetett. — T. M. Szőregh. Bílyegmentesek. — 
B. J. Szék ml var. Csak az oklevél megszerzé-
sétől fogva lehet számítani. — „Nemo". 
Verselése gyönge: nem közölhetjük. Kézirat-
tal egyébiránt bőven el vagyunk látva. — 
„Gazda". Már kijelentettük, hogy ezt a vitat-
kozást befejeztük. Lehetetlen, hogv egy-egy 
kérdésnek oly sok helyet szánjunk, a midőn 
a régebben elfogadott czikkek egész hosszú 
sora vár közlésre ! — K. Elnöke Lung György 
székes-fővárosi tanácsnok úr Budapesten. 
Küldje be hozzá. - W. és T. A felekezeti 
iskolák föntartói is kötelesek megadni a 20 
százalékot. — J. J. Bogdány. A káplánnak 
a helyettesítésért arra az időre jár fizetés, a 
medd'g tanított. — Hospitálás. A községi 
jegyző akkor jogosult iskolalátogatásra, ha 
iskolaszéki tag. — M. E. Ráczkeve. A föl-
sorolt tantárgyak tanításához vezérkönyv nin-
csen. — L. J. Torda. Minden iskolai mulasz-
tást, akár igazolták utólagosan, akár nem, be 
kell irni a mulasztási naplóba. — S. Y. 
Kőrösmező. A tanuló évközben is átléphet 
más iskolába, ha bizonyítványnyal igjzolja, 
hogy addig is járt iskolába, — W. J. Allios. 
A közlendők közé tettük, de hogy mikor 
kerülhet rá a sor, nem tudjuk. Rengeteg a 
közlésre váró kézirat! — N. M. Ugly a. Az 
események megelőzték. — V. S. Gyetra. A 
Tanítók Házára való gyjütés mikéntjével az 
0. B. f. hó 30-iki gyűlése fog foglalkozni; 
sziveskedjék a hozandó határozatokat bevárni, 
mert óhajtandó, hogy eljárásunk országszerte 
egyöntetetű legyen. Gyűjtőíveket még nem 
küldhetünk, de kérjük, tartsa meg lelkesedé-
sét az ügy iránt addig is, a míg intézkedhe-
tünk. — „Ménesbirtok". Folyamodjék a 
közokt. ministeriumhoz, csatolja azt a rende-
letet, mutassa ki, hogy már 6 éve szolgál s 
mi meg vagyunk róla győződve, hogy megadják 
a korpótlékut, a mit önnek egyébiránt törvény 
biztosít, — B. J. A Ibis. Kihallgatás rendesen 
csütörtök délután 4 órakor van. — H. K. 
O.-Asszonyfa. A fiz. kieg. államsegély álláshoz 
van kötve. Ha a község folyamodik azért és 
tanítója már van, úgy a tanító okmányai 
egyidejűleg fölterjesztendők s az állás válto-
zásáig az ő nevére folyósítják. Az átruházást 

ismét kérni kell. — N. J. Mikusócz. Megsür-
gettük ; már nem tart sokáig; száma: 85.310 
— Sz. J. B.-Szerdakely. Most intézkednek 
85.891. sz. a. — Róni. kath. iskolaszék. 
Szabás. 46.031. sz. a. már elintézték. — A. F. 
Szikes. Innen 52.384. szám a. a mult hóban 
kiment. — K. F. Bóta. A napokban leküldik 
67.983 sz. a. — B. isk.-széki elnök. Lisza. 
72.769. sz. a. legközelebb véglegesen elintézik. 
— H. M. Topolya. Megsürgettük. — H. L. 
73.808. sz. a. elintézték. — H. J. Ny.-Rudnó. 
11.337. sz. a. most van elintézés alatt. — Z. L. 
DAny. 60.320. sz. a. tárgyalják. — St. J. 
Simánd. 400 frt után. Bővebb értesítést — 
58.256. sz. a. — Szabolcstnegye kir. tanfel-
ügyelőjétől kaphat. — Cs. L. Most intézked-
nek ügyében 91.019. sz. a. — S. P. Nógrád-
Sz.-Pétei*. Még a mult hó folyamában elin-
tézték 43.947. sz. a. Eddig csak már meg-
kapta? — M. L. Alsó-Gyékényes. 1. Már 
elintézték 30.591 sz. a. 2. Ha okleveles: meg. 
3. Elintézték 49.231. sz. a. 4. Nem. 5. Nem 
lehet. 6. Ha az egyh hatóság beleegyezik: 
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igen. 7. Csütörtökön fogad, de ha az egyh. 
hatóság nem egyezik bele: hasztalan. 8. Nmcs 
miért; eléggé jól ír magyarul, becsületére 
válik. — „Újhely'". Mindkettőt elintézték; 
a napokban leküldik. — F. E. Tuhrina. 
50.761. sz. a. még a m. hóban elintézték. — 
L. J. P. Már elintézték (s le is küldték) 
57.594. sz. a. — Cs. I. Nagy-Varsíny. Most 
tárgyalják. — Cz. Megsürgettük; elintézték 
85.132. sz. a.; nemsokára megkapja. — A. 
1. P. Ilyen ügybe, a helyi viszonyok ismerete 
nélkül, nem avatkozhatunk. — Pusztai taní-
tók. A hittant is önöknek kell tanítariok. 
Ki is taníthatná más ? — E.G. Ó-Buda. Fize-
tésének felét kérheti. — .J. J . 1. Ügy tudjuk, 
hogy a tüdővész elleni védekezésről írt füzetet 
a belügyministerium megküldi a községeknek 
Könyvárusi úton, tudtunkkal, nem kapható. 
2. Ha c?ak egy évre adták meg: kell. (A. 
Tanítók Házára küldött 50 krt a különfélék 
közt nyugtatjuk.) — Ferencz. Nem köteles. 
Nincs. 

T a r t a l o m : Eze r g a z d a s á g i i s m é t l ő i s k o l a . (II.) 
— T a n í t ó k Háza . Józsn D á n i e l . - T a n í t ó i g y e r m e k e k 
i n t e r n á t u s a . Benécs G u s z t á v . — A t a n í t ó i f ö l d e k m e g -
v á l t á s á r ó l . Dracli F e r e n c z . — A t a n í t ó i f ö l d e k m e g -
v á l t á s a a t a n í t ó és az i s k o l a é r d e k e s z e m p o n t j á b ó l . 
Göőz Józse f dr . — H i v a t a l o s rész. — S z ü n ó r a : 
M a g y a r f ö l d (Vers.) Tnrcsafahii A l b e r t . — A k e r t . 
Láng M i h á l y . — I r o d a l o m . Gönczi F e r e n c z — T a n í t ó k 
t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n f é l é k . — S z e r k e s z t ő p ó s t á j a . 

Felelős szerkesztő: IJjváry liéla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 12-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
T o r o n t á l m e g y e S z é c s e n f a l v a k ö z s é g i j é n meg-

ü r e s e d e t t k á n t o r t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . 
J a v a d a l m a z á s : 160 f r t ké szpénz , 200 f r t b u z a , 75 f r t 
k u k o r i c z a , 40*40 f r t fa , 36 f r t s z a l m a , 12 f r t i r o d a , 
5 f r t ú t i á t a l á n y , i s k o l a s z á m a d á s s z e r k e s z t é s e é r t 20 f r t , 
3 s z o b á b ó l á l ló t i s z t e s s é g e s l a k á s , k o n y h a , k a m r a , 
400 • - ö l ház i - és 800 [_)-öl p ó t k e r t h a s z o n é l v e z e t e , 
s t ó l a 900 lé lek u t á n . T a n n y e l v : n é m e t - m a g y a r . 
M e g v á l a s z t o t t k ö t e l e s a szokásos r ó m a i k a t h o l i k u s 
s z e r t a r t á s o k n á l a k á n t o r i t e e n d ő k e t v é g e z n i . P á l y á -
zók f e l h i v a t n a k , h o g y ke l l ően f ö l s z e r e l t f o l y a m o d -
v á n y a i k a t fo lyó év i á p r i l i s h ó 1 - é ig b e z á r ó l a g alul-
í r o t t h o z b e n y ú j t s á k . S z é c s e n f a l v á n , 1899 f e b r u á r 
hó 2 5 - é n . M a y e r V i l m o s , i s k o l a s z é k i e l n ö k . 

(234 - I I I—3) 
P á l y á z a t . A c s e n t a i (vol t h a t á r ő r v i d é k ) község i 

s z e r b - m a g y a r t a n n y e l v ű i s k o l á n á l ü r e s e d é s b e n levő 
t a n í t ó i á l l o m á s r a e z e n n e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . Ezen 
k ö z s é g i t a n í t ó i á l l o m á s s a l a k ö v e t k e z ő év i fizetés 
v a n e g y b e k ö t v e : 360 f r t , 6 (~ | -mé te r t ű z i f a , 1 h o l d 
f ö l d é s s zabad l a k á s . F ö l h i v a t n a k p á l y á z n i ó h a j t ó 
o k l e v e l e s t a n í t ó k , h o g y a t o r o n t á l v á r m e g y e i köz-
i g a z g a t á s i b i z o t t s á g h o z c z í m z e n d ő , 50 -k ros b é l y e g g e l 
e l l á t o t t , ke l lően f ö l s z e r e l t f o l y a m o d v á n y u k a t f. évi 
m á r c z i u s hó 26- ig k ö z v e t l e n ü l a l u l í r o t t k i r . t a n f e l -
ü g y e l ő s é g h e z n y ú j t s á k b e . T o r o n t á l v á r m e g y e k i r . 
t a n f e l ü g y e l ő s é g e . ( 3 0 / h - I I I—3) 

A t i s z a f ü r e d i r e f o r m á t u s e g y h á z m á j u s 15-iki 
l i j á r a t t a l p á l y á z a t o t h i r d e t k é t á l l á s r a : 1. n a g y o b b 
l e á n y t a n í t ó s á g r a ; j a v a d a l m a : k é s z p é n z 304 f r t ; 
l a k á s t e r m é s z e t b e n ; m i n d e n g y e r m e k t ő l e g y v é k a 
á r p a , e g y cs i rke , é r t é k e 80 f r t ; e g y sző lő fö ld hasz -
n á l a t á é r t 3 f r t ; 100 k é v e füz rőzse , f é l öl f a ; a l a p í t -
v á n y i k a m a t 14 f r t ; t a n í t j a a IV., V., V I . l e á n y -
o s z t á l y o k a t k o n y h a k e r t é s z e t t a n í t á s á v a l ; i s m é t l ő -
i s k o l á b a n a v a l l á s t t a n í t a n i , a k á n t o r b e t e g s é g e 
e s e t é n k i s e g í t e n i k ö t e l e s . 2. K i s e b b l e á n y t a n í t ó s á g r a ; 
j a v a d a l m a : 252 f r t ; 7 h o l d j ó s z á n t ó f ö l d , a d ó j á t az 
e g y h á z fizeti; 100 k é v e füz rőzse , fé l ö l f a ; m i n d e n 
g y e r m e k t ő l egy v é k a á r p a , e g y cs i rke , é r t é k e 120 f r t ; 
l a k b é r r e 50 f r t ; t a n í t j a a II., III . l e á n y o s z t á l y o k a t , 
e s e t l e g m á s o s z t á l y o k t a n í t á s á v a l is m e g b i z a t h a t i k . 
P á l y á z ó k j e l e z z é k k é r v é n y ü k b e n , h o s y e l f o g a d j á k - e 
b á r m e l y i k á l l o m á s t . O k m á n y a i k a t C s á n k i B e n j á m i n 
l e l k é s z h e z k ü l d j é k . A z á l l o m á s o k 1899 s z e p t e m b e r 
1 - é n f o g l a l a n d ó k el . (278—1—1) 

A komjátii ( T o r n á m . ) r e f o r m , k á n t o r t a n í t ó s á g r a 
p á l y á z a t n y i t t a t i k . J ö v e d e l e m : ÍO'A h o l d föld , me ly -
b ő l 2 7 s r é t . '/» k á p o s z t á s . 8 s z e k é r t ű z i f a . T a n d í j : 
6 5 - 7 5 f r t . Á l l a m s e g é l y , k o r p ó t l é k 265 f r t . G a b o n a 
11 k ö b ö l . G a z d á k s z á n t a n a k f é l n a p , z se l l é rek dol-
g o z n a k egy n a p o t . K é t p a d l ó z o t t szoba . O k m á n y o k 
a l u l í r o t t h o z á p r i l 20- ig t e r j e s z t e n d ő k . H a az á l l á s 
á p r i l i s b a n el n e m f o g l a l h a t ó , s z e p t e m b e r r e b iz tos í t -
t a t h a t i k . T ó t h K á l m á n , l e lkész . / 2 8 1 — 1 - 1 ) 

1. el . 1899. s z á m f ö l ü g y . biz. e in . Ú j v i d é k szab. 
k i r . v á r o s a község i ó v o d á h o z d a j k a á l l á s r a pá lyáza -
t o t h i r d e t . F i z e t é s : 200 f r t , e g y s z o b á s l a k á s és e g y 
öl t ű z i f a . A m a g y a r , s z e r b és n é m e t n y e l v b i r á s a 
k í v á n t a t i k . F ö l s z e r e l t k é r v é n y e k f o l y ó évi áp r i l i s 
hó 4 - i g a l u l í r o t t h o z b e k ü l d e n d ő k . Ú j v i d é k e n , 1899. 
é v i m á r c z i u s h ó 9 -én . E r t l I g n á c z s . k . , f e l ü g y . b iz . 
e l n ö k . 

Ú j v i d é k szab. k i r . v á r o s k ö z s é g i ó v o d á h o z óvó-
n ő i á l l á s r a p á l y á z a t o t h i r d e t . F i z e t é s : 400 f r t , k é t -
s z o b á s l a k á s és e g y öl t ű z i f a . A t a n í t á s i n y e l v a 
m a g y a r , ezenk ívü l a s z e r b ós n é m e t n y e l v b i r á s a 
s z ü k s é g e s . Csak o k l e v e l e s ó v ó n ő k p á l y á z h a t n a k . 
K e l l ő e n fö l sze re l t k é r v é n y e k a l u l í r o t t h o z f o l y ó é v i 
á p r i l i s hó 4 - i g b e k ü l d e n d ő k . Ú j v i d é k , 1899. év i 
m á r c z i u s 9-ón. E r t l I g n á c z s. k . , f e l ü g y . b i z o t t s . 
elnök. ( 2 7 9 - 1 — 1 ) 

Czach k ö z s é g b o n a r . k a t h . k á n t o r t a n í f ó i á l l o m á s 
m e g ü r e s e d v é n , e n n e k b e t ö l t é s é r e m á r c z i u s 24. h a t á r -
n a p p a l e g y p r ó b a é v i f ö l t é t e l m e l l e t t p á l y á z a t n y i t -
t a t i k . Az á l l o m á s j a v a d a l m a i az 1892 s z e p t e m b e r 8. 
d í j l evé l a l a p j á n 487 f r t és 5 k r b a n van össze í rva . A) M i n t 
t a n í t ó k a p Czach k ö z s é g t ő l : 1. k é s z p é n z b e n 154 f r t 
25 k r t ; 2. 12 p . m t i s z t a rozso t a 3 f r t t a l ; 3. 12 p . m . 
z a b o t & 1 f r t 40 k r r a l ; 4 . k é t szekér s z é n á t á 6 f r t t a l ; 
5. a t a n o n c z o k t ó l f a c z í m e n 30 f r t o t b e s z á m í t v a ; 
6. k e n d e r c z í m e n 4 f r t ; 7. e g y r é t n e k t i s z t a j ö v e -
d e l m e 4 f r t ; 8. 8 p . m . a l á s z á n t ó f ö l d s 3 k e r t n e k 
h a s z o n é l v e z e t e 30 f r t ; 9. b e i r a t á s i d í j ä 5 k r = 5 f r t ; 
10. i s m é t l ő s ö k t ő l f e j e n k é n t 20 k r = 8 f r t . Az egész 
t a n í t ó i j ö v e d e l e m t e h á t 309 f r t 5 kr . B) M i n t k á n t o r 
k a p C z a c h k ö z s é g t ő l 1. k é s z p é n z b e n : 1. 30 f r t o t ; 
2. t e m p l o m i p é n z t á r b ó l 7 f r t 60 k r t ; 3. C h v o j t i i c z a 
fiókegyhá,ztól 2 0 f r t o t . II. T e r m é n y e k b e n : 1. C h v o j n i c z a 
fiókközségtől 6 p. m . rozso t ä 3 f r t ; 2. 6 p . m . 
z a b o t á 1 f r t 40 k r ; 3. e g y szekér s z é n á t á 6 f r t ; 
4. 2 öl k e m é n y t ű z i h a s á b f á t ä 3 f r t ; 5. k e n d e r 
c z í m e n 2 f r t o t ; 6. a s t ó l a á t l u g a k é t k ö z s é g t ő l 
t e s z e n 80 f r t o t ; az egész fizetés t e h á t 178 f r t . A 
k á n t o r k ö t e l e z e t t s é g e i k ü l ö n p á l y á z a t i f ö l t é t e l e k b e n 
v a n n a k m e g á l l a p í t i a, m e l y e k a czach i r ó m . k a t h . 
p l é b á n i á n m e g t e k i n t h e t ő k és m i n d e n p á l y á z ó á l t a l 
k ö t e l e z ő l e g 2 t a n ú e l ő t t a l á i r a n d ó k . T a n n y e l v : n é m e t -
m a g y a r . K e l l ő k é p f ö l s z e r e l t k é r v é n y e k P o l i c s e k K á r o l y 
p l é b á n o s és i s k o l a s z é k i e l n ö k h ö z Czach r a k ü l d e n d ő k . 
Az á l l o m á s áp r i l i s 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . ( 2 6 4 — I — 1) 

Az i b i á n y i r ó m . k a t h . k á n t o r t a n í t ó s á g r a e z e n l a p 
f e b r u á r i s z á m a i b a n h i r d e t e t t p á l y á z a t m e g ú j í t t a t i k . 
K é r v é n y e k e g y h é t a l a t t b e k ü l d e n d ő k , S z e m é l y e s 
m e g j e l e n é s n e m s z ü k s é g e s . A m e g v á l a s z t o t t é r t e s í t -
t e t i k . ( 2 8 2 - 1 - 1 ) 

H a t h é t r e s ü r g ő s e n k e r e s e k h e l y e t t e s t . P á l y á z h a t -
n a k nő-, f é r f i t a n í t ó k és ó v ó n ő k , k é p e z d é t v é g z e t t e k 
is. F i z e t é s : h a v i 35 f r t . Stubnyafürdön," D á v i d 
G y u l á n é . ( 2 7 6 - 1 — 1 ) 

F e g y v e r n e k r e s e g é d t a n í t ó k e r e s t e t i k . F i z e t é s e : 
(mosás , á g y n e m ű s v i l á g í t á s o n kívül ) t e l j e s e l l á t á s 
és h a v i 15 t r t . Az á l l á s a z o n n a l e l f o g l a l h a t ó . P in té i -
J á n o s , k á n t o r t a n í t ó . (277—1—1) 

P á l y á z a t . B e t ö l t e n d ő a toponári ( S o m o g y m e g y e ) 
k ö z s é g i e l e m i i s k o l á n á l évi 360 f r t fizetésből, 1 s zoba 
f ű t é s és t i s z t o g a t á s b ó l á l l ó i l l e t m é n y e k k e l j a v a d a l -
m a z o t t r e n d e s t a n í t ó i á l l o m á s . Az e z e n á l l o m á s 
e l n y e r é s é t ó h a j t ó o k l e v e l e s t a n í t ó k , t a n í t ó n ő k vagy 
k i s d e d ó v ó n ő k k é p e s í t ő o k l e v é l l e l e d d i g i s z o l g á l a t a i -
k a t és v a l l á s u k a t i g a z o l ó i r a t o k k a l f ö l s z e r e l t ké rvé -
n y e i k e t a t o p o n á r i k ö z s é g i i s k o l a s z é k h e z cz ímezve , 
l e g k é s ő b b 1899. év i á p r i l i s hó l - i g S o m o g y v á r -
m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő j é h e z t e r j e s z s z é k b e . Ok leve -
les k i s d e d ó v ó n ő k k ö t e l e z ő n y i l a t k o z a t o t t a r t o z n a k 
a d n i , h o g y k é t év l e f o r g á s a a l a t t a t a n í t ó n ő i ok-
l e v e l e t m e g s z e r z i k . A t o p o n á r i k ö z s é g i i s k o l a s z é k 
e l n ö k e . _ ( 2 8 0 - 1 - 1 ) 

N a g y ö s z k ö z s é g b e n ( T o r o n t á l m e g y e ) az e l e m i 
n é p i s k o l a V — V I . o s z t á l y r a ezenne l p á l y á z a t h i r d e t -
t e t i k . J a v a d a l m a z á s % 4 7 5 f r t ké szpénz h a v i r é s z l e t e k -
b e n ; 30 f r t fa-, 32 f r t s z a l m a - és 4 f r t i r o d a - á t a l á n y ; 
'A h o l d h á z i k e r t és s z a b a d l akás , m e l y á l l : 2 szoba, 
k o n y h a , k a m r a , p incze , p a d l á s és e g y i s t á l l ó b ó l . 
P á l y á z h a t n a k r ó m . k a t h . v a l l á s ú o k l e v e l e s t a n í t ó k . 
T a n n y e l v : m a g y a r és n é m e t . M e g v á l a s z t o t t k ö t e l e s 
a n y á r i s z ü n i d ő b e n v a l a m e l y g a z d a s á g i p ó t t a n f o l y a -
m o t h a l l g a t n i . A m e g v á l a s z t o t t k ö t e l e s a k á n t o r 
m e g a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n a k á n t o r i t e e n d ő k e t az 
a z é r t j á r ó d í j é r t e l v é g e z n i . Azon e s e t b e n , h a a k ö z s é g 
a f ö n t e b b e m l í t e t t 'A h o l d h á z i k e r t e t é p í t é s i c z é l o k r a 
f ö l a k a r j a h a s z n á l n i , m e g v á l a s z t o t t k ö t e l e s e r rő l 
l e m o n d a n i , m e l y é r t n e k i '/< h o l d p ó t k e r t j á r . P á l y á -
za t i h a t á r i d ő 1899 m á r c z i u s 26. P á l y á z a t i k é r v é n y e k 
a l u l í r o t t h o z k ü l d e n d ő k . N a g y ő s z , 1899 m á r c z i u s h ó 6. 
F r e k o t M e n y h é r t , i s k o l a s z é k i e l n ö k . ( 2 6 1 — I I — 2 ) 



— n -

A resinári k i s d e d ó v ó n ő i á l l ás ra p á l y á z a t h i r d e t -
t e t i k . F ize tés : 300 f r t , 120 f r t d a j k a t a r t á s i á t a l á n y , 
s züksége l t e tő t ű z i f a és sz óvodai é p ü l e t b e n szabad 
l akás . F ö l h i v a t n a k a pá lyázn i k í v á n ó okleveles óvó-
n ő k , hogy ke r e sz t l evé l , eddigi m ű k ö d é s i b i z o n y í t v á n y 
és oklevéllel f ö l s ze r e l t k é r v é n y ü k e t f. évi m á r c z i u s 
hó 31-én d é l u t á n 4 ó rá ig a lu l í ro t t községi e lö l já ró-
s á g h o z a d j á k be . A f o lyamodó ó v ó n ő n e k a r o m á n 
n y e l v e t t e l j esen b i r n i a kell . Res iná r , 1899 m á r c z i u s 
6 -án . A község e l ö l j á r ó s á g a . (263 - I I — 2 ) 

E g e r b e k á n t o r s e g é d e t ke re sek . Fize tése : e g y 
p o l g á r i évre h a t s z á z ko rona . L a k á s fű t é s se l és v i lá -
g í tássa l . M e l l é k j ö v e d e l m e m i n t e g y 20 f r t . P á l y á z h a t 
jó erkölcsi b i z o n y í t v á n y n y a l az, a ki m i n d e n t végez 
és j ó h a n g j a van . Az á l lomás j u l i u s e l se j én okve t l en 
e l fog la landó . R u d a s s y Jánös, k á n l o r . <2S7 —• I—1) 

A b a r ó t h i k ö z s é g i i skolánál m e g ü r ü l t t a n í t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : 400 f r t h a v i 
e lő leges r é s z l e t e k b e n és száz f o r i n t h á z b é r évnegyed i 
r é sz l e t ekben , kv. á l l á s ápr i l i s h ó b a n e l fog la l andó . 
H i t e l e s o k m á n y o k k a l fölszerel t p á l y á z a t o k fo lyó 
évi ápr i l is 5 - ig b e z á r ó l a g n y ú j t h a t ó k b e i skolaszéki 
e l n ö k Mórik L a j o s h o z . B a r ó t h H á r o m s z é k m e g y e . 

(280-11-1) 

H I R D E T E S E K . 

Stampay ének- és imakönyve 
(V. kiad.) pass iók , t e m . szert, s tb . -ve l fö l tűnő szép 
k ö t é s e k b e n : 15—25 k r é r t k a p h a t ó . (224 old.) K o t t á k 

és 11-ik k ö n y v i n g y e n . Köbölkút, Esz te rgomra . 
(219 —V - 3 ) 

TEMPLOM ORGONÁK. 
E g y 8 - v á l t o z a t ú á t j á t s z o t t p e d á l o s o r g o n a 
e lő já tszó és egy n é g y v á l t o z a t ú o r g o n a 
j u t á n y o s á ron e l a d ó k . 

M E Z E Y J Á N O S , 
o r g o n a - é p í t ő n é l . 

B u d a p e s t , 
b é r k o c s i s - u t c z a 23. szán j . 

O r g o n a - j a v í t á s o k a t és h a n g o l á s t le lk i i sme-
re tesen e lkészí t . ( 2 8 5 - 1 - 1) 

K i s e b b s k ö z é p - n a g y s á g ú ú j 

templom-orgonák 
szál l í tásra készen j u t á n y o s á r b a n e l a d ó k S z a l a y 
Gyula, műorgonaépítőnél Székes-Fehérvár ott. 

(291—1—1) 

E g y l i á x i é p é n e k t á r . 
í r t á k : Markos fcíy. és Csizmadia Gy. II . k iadás . 
(20-ik ezer.) 450 szen t énekke l , sok szép imáva l 
372 oldalon. Csinos kö t é sben 35 kr , p o s t á n 40 kr . 
15-re b é r m e n t é s k ü l d é s és egy i n g y e n pé ldány . Meg-

r e n d e l h e t ő S t a m p f e l Káro lynál Pozsonyban. 
(201—X—4) 

m 

3 

o -:- g o o o o o 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgri í tz í gyárának r a k t á r a : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
B É C S , IX., Harmoniegasse 8., 

a j á n l j a e u r ó p a i szerkezetű h a r m o n i u m a i t is. 
A gyönyörű h a n g , me lye t az 
amer ika i r e n d s z e r n e k e lmés 
szerkezete e lővarázso l , önma-

gának zeng d icsére te t . 
_ C&S 51—26-9 

Ár 60 írttól fel jebb. 
4 frtos részletekben is. 
Képes árjegyzék ingyen ós bórmentve. 5 évi jótállás. 

Keresek e g y j ó k a r b a n levő rövid 

zongorát 
m e g v é t e l r e . Tenkely József, t a n í t ó Karácsond 
( 'Hevesmegye). (281—1 1) 

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

232 oldalú 172J» eredeti 

kéz imuzika 
rajzokat t a r t a l m a z ó 

a s a j t ó b ó l ' 
k i k e r ü l t és 

12 X—6 

új képes árjegyzékem 
k i v á n a t r a b é r m e n t v e k ü l d ö m . 

BÉBCZI I). S . Í A J H U K 
kézimunka-nagyiparos 

BUDAPEST, 
Király-u. 4. 

Gyári raktár 
legjobbnak elismert 

,VICTORIA' 
kézi-li imzőgépnek. 
Darabja 4 for in t . 
Viszont eladók en-
gedményt kapnak. 

Hozzávaló himzőke-
ret éshimzőanyagok 
nagy választékban. 

!!! Iskolák engedményt kapnak !!! 

A A A A A A A A A A A A A A A A 
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JEGYZÉK 
a magyar kir. tud.-egyetemi nyomdánál a népoktatási tanintézetek számára 

raktáron tartott 

nyomtatványokról. 
Népiskolai kezelési és rendtartási 

nyomtatványok. Ara kr_ 

I sko la i pénz tár i napló . AJ minta 2 
Iskolai p é n z t á r i f ő k ö n y v . ( R e n d e s évi száma-

dás) BJ m i n t a 4 
Népiskola i kö l t s égve té s i nyo iutatány . . . . 3 
Az iskola i a lapvagyon évi j övede l emrő l szóló 

számadás ( k a p c s o l a t b a n az u tas i t á s sa l , az 
1808. évi X X X V I I I . t . -cz. 88. és 39. §-a é r t e l -
m é b e n ) 3 

Felvé te l i napló népokt . tanintézetek (e lemi, 
i smét lő - , felső né|>- és po lgá r i i skolák) S a 
p o l g á r i i sko lákkal kapcso la tos női kereske-
delmi tan fo lyamok számára, a/2. m i n t a : 

kü l iv , egy iv 21 t a n u l ó számára . . . . 1 1 ? 
beliv, egy iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 1 A 

A n y a k ö n y v . B) m i n t a . 1 iv (bel- és kül iv) . 5 
E l ő m e n e t e l i és mulasztás i napló e lemi s a vele 

kapcso latosan v a g y öná l lóan szervezett ál-
ta lános é s gazdasági i smét lő- i skolák szá-
mára, 6/2. m i n t a : 

kü l iv , egy iv 3 t a n u l ó s z á m á r a 1 'A 
beliv, egy iv 4 t a n u l ó s z á m á r a . . . . . I 'A 

Nyi lvántartás i napló . DJ m i n t a . I iv . . . . 5 
E g y ü t t e s össze irás i k i m u t a t á s a 3—14. é l e t -

éve t b e t ö l t ő g y e r m e k e k részé re . 1 iv (bel-
és k ü l i v ) 2 

Névszer int i k i m u t a t á s a t é n y l e g i skolába 
járó g y e r m e k e k r ő l . BJ m i n t a . 1 iv . . . . '2 

Mulasztás i k imuta tás . Cj m i n t a . 1 iv . . . . 2 
Tandí jmentes ségér t fo lyamodók k imutatása 

( t a n d i j m e n t e s s é g i iv) 2 
P o l g á r i i sko la i a n y a k ö n y v i napló (kül- és bel iv) 5 
P o l g á r i i skola i anyakönyvi napló a magán- , 

pót- és jav i tóv iz sgá la tokró l (kül- és bel iv) 4 
Leltári nyomtatvány a népiskolák számára 

(kül- és be l iv) 3 
Minősitvényi táblázat t a n í t ó k s z á m á r a . . . 2 'A 
Jegyzék a megye i és szabad kir . városi tör-

vényhatóságok terü le tén levő e l emi , f e l s ő 
nép-, po lgár i i skolák (s a ve lők k a p c s o l a t o s 
g a z d a s á g i i s m é t l ő - i s k o l á k s a női ke reske -
d e l m i t a n f o l y a m o k ) , továbbá az iparos- é s 
kereskedötanoncz- i skolák s a segédek to-
vábbképzésére va ló tanfo lyamokró l , e/2, 
m i n t a : 

kül iv , egy iv 130 község neve s zámára . I " ? 
bel iv . egy iv 136 k ö z s é g neve s zámára . 1 'A 

Gazdasági ismétlő-iskolai nyomtat-
ványok. 

Felvéte l i é s oszt. napló (bel- és kül iv , e g y 
í v r e 20 név i rha tó ) 3 

Haladási napló (bel- és kü l iv , egy ivre 20 név 
i r h a t ó ) 3 

Mulasztási napló (bel- és kül iv , e g y ivre 10 
n é v i r ha tó ) 3 

E l ő m e n e t e l i és mulasztás i napló e lemi s a 
vele kapcsolatosan vagy önállóan szerve-

| zet t á l ta lános és gazdasági i smétlő- iskolák . 
számára, b/2. m i n t ^ : " A r a ' 

kül iv , e g y iv 3 t a n u l ó s z á m á r a 1 7» 
bel iv , egy iv 4 t a n u l ó s z á m á r a 1 A 

Mulasztási k imutatás (egy ivre 132 név i rha tó ) 3 

A kisdedóvodák és gyermek-menedék-
házakra vonatkozó utasítások és rend-

tartási nyomtatványok. 
Kisdedóvónői ok l evé l . K i sdedóvónőképző- i i i t é -

ze tben v é g z e t t e k s zámára . AJ m i n t a . . . 5 
Kisdedóvónői ok l evé l . Kisdedóvónői képes í tő -

v i z s g á l a t r a b o c s á t o t t a k s z á m á r a . BJ m i n t a 5 
F e l v é t e l i n a p l ó a kisdedóvodák és menedék-

házak számára, a / l . m i n t a : 
kü l iv , 21 g y e r m e k neve s z á m á r a . . . . 1 " i 
bel iv . 28 g y e r m e k neve s z á m á r a . . . . 1' : 

Kisdedóvodai fe lvéte l i j egy 'A 
Mulasztási n a p l ó k i sdedóvodák és gyermek-

menedékházak számára, 6/1. m i n t a : 
kül iv , egy iv 3 g y e r m e k s z á m á r a . . . . l ' A 
beliv. e g y iv 4 g y e r m e k s z á m á r a . . . . 1 Vs  

Kisdedóvodából i gazo la t lanu l e lmaradó gyer-
mekek j e g y z é k e 2 

A ke l lő g o n d o z á s é s l e l i i g y e l e t b e u á l landóan 
nem r é s z e s ü l ő 3—5 éve t b e t ö l t ő gyermekek 
névsora . 2 

Bizonyí tvány a nyári menedékházakat vezető 
dajkák részére. 1 p ld 3 

Bizonyítvány az ál landó menedékházakat ve-
zető dajkák részére. 1 p é l d á n y 3 

Auyaköuyv a menedékházakat vezető dajkák 
részére. 1 iv 4 

Ipariskolai nyomtatványok. 

Ipariskolai fe lvéte l i lap. (16. sz.) 'A 
„ költségvetés . (50. sz.) . . . . . . 3 
„ fe lvéte l i j egy . (48. sz.) 1 
„ mulasztási k imutatás , be l -és lai ' iv . 

(49. sz.) 2 
Ipariskola i fe lvéte l i napló a tanoncziskolák 

számára, a /3 , m i n t a : 
kü l i v , e g y iv 21 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 11 i 
bel iv , e g y iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . l ' A 

Ipariskolai osztálynapló, b e l - és kül iv . (53. sz.) 2 
„ e lőmenetel i é s mulasztási napló 

az iparom- és kereskedötanoncz- iskolák é s 
a segédek továbbképzésére való tanfo lya-
mok számára, 5/3. m i n t a : 

kül iv , egy iv 3 t a n u l ó s z á m á r a l ' A 
beliv, e g y iv 5 t a n u l ó s z á m á r a l ' A 

Ipariskolai anyakönyv és osztályzati napló , 
bel- és kü l iv . (V2. sz.) 2 

Ipariskolai bizonyítvány. (47. sz.) 1 
lparos-tanoncziskolai e l l enőrző-k inyvecske 15 
Felvéte l i nap ló a segédek továbbképzésére 

való t a u fo lyamok számára, «/4. m i n t a : 
kü l iv . egy iv 21 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 2 
beliv, e g y iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 2 
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Előmenetel i és mulasztás i nap ló segédek to-
vábbképzésére va ló , önálló s zerveze t t e l biró 
tanfolyamok számára, 6/4. m i n t a : 

kül iv, egy i v 3 t a n u l ó s z á m á r a IV2 
beliv, e g y iv 4 tanuló s z á m á r a l ' / s 

Bizonyítványok és oklevelek. 

Népiskolai é r t e s í t ő . 1 péld 5 
Népiskolai ( e l e m i ) b izony í tvány . 1 p é l d . . . 2 
F e l s ő népiskola i b izonyí tvány f iuk s z á m á r a . 1 p. 2 
Fe l ső népiskola i b izony í tvány l e á n y o k szá-

mára . í p é l d 2 
Gazdasági s z a k o s z t á l y i v a l m e g t o l d o t t fe lső 

népiskolai b i z o n y í t v á n y . 1 p é l d 2 
Ipar i s z a k o s z t á l y i j a i m e g t o l d o t t f e l s ő nép-

iskolai b i z o n y í t v á n y . 1 p é l d 2 
P o l g á r i l iu iskola i b i zony í tvány . 1 p é l d . . . . 2 
P o l g á r i l e á n y i s k o l á i b i z o n y í t v á n y . 1 p é l d . . 2 
P o l g á r i l iuiskolai bizonyítvány m a g á n t a n u l ó k 

részére. 1 p é l d l ' / s 
P o l g á r i l eány i sko lá i bizonyítvány m a g á n t a n u -

lók részére. 1 p é l d 
Tani tóképczde i b i zony í tvány . 1 p é l d 

l'/a 
2 

Ára kr. 

Tani tónőképezde i b i z ony í tvány . 1 pé ld . . . 4 
Miiukamesternöi b izony í tvány . 1 p l d 2 
Népiskola i t a n í t ó i ok levé l . 1 p é l d 5 
Népisko la i t a n í t ó n ő i o k l e v é l . 1 pé ld 5 
Fe í ső nép- é s po lgár i i sk . t a n i t ó i o k l e v é l . 1 

p é l d 2 
Felső nép- é s po lgár i i sko la i t an í tónő i okle-

vé l . 1 p é l d 2 
Egyház i ének- , é s z e n e b i z o n y i t v á n y . 1 pé ld . . 2 
Elemi népisk.' tornatani tónö i b i z o n y í t v á n y . 

1 p é l d 2 

Felsőbb leányiskolái nyomtatványok. 

Heti órarend . 1 p é l d á n y 3 
Je lentö- iv a t a n é v kezdetén . 1 p é l d á n y . . . 2 

„ „ „ végén . 1 p é l d á n y . . . . 2 
Végleges b i z o n y í t v á n y a f e l sőbb l e á n y i s k o l á k 

s z á m á r a (díszes k i á l l í t á s b a n ) 60 
A felsőbb leányiskolák és a po lgár i i skolák 

számára szükséges tanszerek j egyzéke (1896. 
j u l . 13-án 20.690. sz.), fűzve 25 

Szabályzat a fe lvéte l i és tandí jakró l az á l lami 
fe lsőbb leányiskolákban, fűzve 20 

Ezen nyomtatványokat a pénz előleges beküldése esetén, az intézet nevére, 
portómentesen küldjük meg, az utánvételes küldemény portó alá esik s után-
vételed megrendeléseket csak az állami iskolai gondnoksági és községi iskolaszéki 
elnökök aláírásával ellátva fogadunk el. 

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

d> 

c? m 

fezives tudomásul. 
)K£><üí( 

JS . M A S Z A K I I U G r Ó - í e l e 
r 

« ^ - Ú t m u t a t ó a z e l e m i r a j z t a n í t á s b a 1 1 4 » 

magyar nyélven, bolti ára GO kr., netto ára 30 kr.; 
továbbá a 

PF" ké^i raj zmintáls: "̂Bf 
^ • • M H M H H M i ^ H H M H I ^ ^ H B H I H H M k 

A.) és 1>) füzetei új kiadásban megjelentek s alulirt igazgató-
ságnál ismét kaphatók. 

Egy füzet bolti ára 63 kr., netto ára pedig 52 kr. 
Budapest, 1899. évi január M. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
I . her., (Vár), Iskolatér 3. szám. 

cb 

Budapest, 1899. 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 . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
in tézet , t ehát az összes óvodák, e l e m i fe lső nép- é s polgári 
iskolák é." tanítóképző - i n t é z e t e k e g y p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti f o l y a m o d v á n y o k az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő által lá t tamozot t 
községi előljárósági b i z o n y í t v á n y n y a l együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez k ü l d e n d ő k . A he lység (a m e g y e megjelö-
l é séve l ) és az uto l só posta v i lágosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 5 frt, fé lévre 2 frt 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b időre 
e lő f i ze té s t n e m fogadunk e l . — Az előf izetés i p é n z e k a kiadó-
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den e g y e s szóért, m i n d e n k ö z l é s u t á n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i által k i s z á m í t h a t ó hirdetési díj e l ő r e küldendő 
be. Kgyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részét 
t evő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b u sora 50 kr. Ezek a dí jak is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, T I . KEB. , PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER.. ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem ad.Tin.lc vissza. 

A polgári iskolai tanítók sérelme. 
Az országos polgári iskolai tanító-

egyesület a folyó évi húsvéti Jáüriidőben 
tartandó közgyűlése elé eapállítólagos 
nagy sérelmet, és ezen sérelerfc nyoma-
tékosabbá tételére a vallásP-és közok-
tatásügyi ministeriummal s^uaben föl-
állítandó követelményt szándékozik tár-
gyalni, mely sérelem, illetve követel-
mény a következendőképen hangzik: 
„A vallás- és közoktatásügyi ministerium 
kötelessége az összes polgári iskolai taní-
tókat, mint állami tisztviselőket, a pénz-
ügyministeriumba bejelenteni és azok 
szolgálati díját levonatni. A szolgálati 
díj nem nyugdíjilleték, hanem egy bi-
zonyos adónem, illetőleg prémium, a mit 
az állami tisztviselő az államkincstárba 
fizet annak fejében, hogy kineveztetett, 
illetőleg előlépett. Ha a vallás- és közok-
tatásügyi ministerium ebbeli kötelességét 
teljesítette volna, vagyis ha levonatta 
volna a tanítók szolgálati díjait, úgy 
bizonyára megmozdult volna a polgári 
iskolai tanítóság, hogy a tanítói nyugdíj-
intézeti tagság kötelezettsége alól men-
tessék föl; mert érzékenyen sújtotta 
volna őket a szolgálati díj és nyugdíj-
illeték együttes levonása. De nem is 
tehette volna ezt a minister, mert a mint 
a szolgálati díjat megfizetik a polgári 
iskolai tanítók, úgy megszűntek volna 

a tanítói nyugdíjintézethez tartozni, épp 
úgy, mintha a kereskedelmi iskolai vagy 
középiskolai státusba lép a polgári 
iskolai alkalmazott (?). Világos és kézzel-
fogható igazság, a mit senki fia a pol-
gári iskolai tanítóságtól el nem vitat-
hat. Ezen az alapon lehetetlennek tar t ja 
a tanítóság, hogy mozgalmát siker ne 
koronázná." (A „Polgári Iskolai Közlöny" 
legújabb számából.) 

Engedelmet kérünk, ehhez a panasz-
hoz, a kultuszministerium részére itt 
fölállított kötelességhez és a kötelességmu-
lasztás ama vádjához, a mit a közoktatás-
ügyi ministeriumra itt ráhárít a „Polgári 
Iskolai Közlöny", egy-két komoly fölvilá-
gosító szavunk van, mert nem vagyunk 
barát ja annak, hogy képzelt sérelmekkel 
egy oly derék testületben, mint a magyar-
országi polgári iskolai tanítóság, az elé-
gedetlenségre vezető téves eszmék ápol-
tassanak. 

Először is az 1893. évi IV. t.-cz. 
betűi szerint a polgári iskolai tanítók 
rangsoroztattak ugyan, az állami és 
állam által kinevezett ' községi polgári 
iskolai tanítók, de az érintett törvény 
nem vette ki őket az országos tanítói 
nyugdíjintézet kötelékéből. Másodszor 
pedig, bár ezen törvény expressis verbis 
rangsorozta is a polgári iskolai taní-
tókat, a polgári iskolai tanítók állami, 

Lapunk 13-ik számához egy m e l l é k l e t van c sa to lva . 
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illetve köztisztviselői jellegét nem ez 
a körülmény állapítja meg, hanem az 
államtól nyert megbízás közvetve egy 
állami funkcziónak: a népoktatásnak 
munkálására, mert ha így volna, akkor 
az 1893. évi IV. t.-ez. 21. §-ában föl-
sorolt és ezen törvény határozmányai 
és rendelkezései alól kivett állomásokon 
alkalmazott tisztviselők megszűnnének 
állami alkalmazottak és állami tiszt-
viselők lenni és az ily állásban levő 
tisztviselők nyugdíjai nem az 1885. évi 
XI. t.-cz. határozmányai alá esnének, 
hanem valamennyiük részére külön 
nyugdíjintézeteket kellett volna egye-
nesen ezen törvénynek teremteni. 

Kizárólag ezen említett szakasz által 
teremtett kivételek igazolják viszont 
azt, hogy az 1893. évi IV-ik törvény-
czikkben fölállított kategóriákba, rang-
sorba való besorozás éppenséggel nem 
dönti halomba azon rendelkezéseket, 
a mik másik tételes törvényben egyes 
szolgálati ágakban alkalmazott egyének 
nyugdíjigényére vonatkozólag foglal-
tatnak. Az 1893. évi IV. t.-cz. semmi-
féle rendelkezése sem meg nem dönti, 
sem meg nem változtatja, sem hatályon 
kívül nem helyezi, sem az 1875. évi 
XXXII. vagy 1891. évi XLIII. t,-czik-
keket, sem az állami tisztviselők, al-
tisztek és szolgák nyugdíjazására vonat-
kozó 1885. évi XI. t.-cz. rendelkezéseit 
és irányelveit. 

Ha tehát ez a törvény nem változ-
ta t ta meg, sem nem helyezte hatályon 
kívül az 1875. évi XXXII. és 1891. évi 
XLIII., t.-cz. azon rendelkezéseit, a 
melyek szerint a fölső nép- és polgári 
iskolai tanítóság az országos tanítói 
nyugdíjintézet kötelékébe tartozik be-
lépni, honnan merítette volna a vallás-
és közoktatásügyi minister ama „köte-
lességét", hogy a polgári iskolai tanítókat 
egyszerűen kiemelje az országos tanítói 
nyugdíjintézet kötelékéből, és átterelje 
őket az 1885. évi XI. t.-cz. hatálya alá? 
Honnan vette volna a törvényes indokot 

arra, hogy az országos tanítói nyugdíj-
intézetet, fennálló tételes törvény által 
részére megjelölt forrásoktól megfoszsza: 
honnét merítette volna ezen törvény-
szegéshez az indokolást, a felelősséget ? . . 

Abból a barátságból talán, a mivel a 
kultuszministeriumot a Polgári Iskolai 
Közlöny kötelesség mulasztással vádolja 
olyan cselekedet elhagyásáért, a minek 
megtétele egyenes törvényszegés? 

A kultuszministeriumnak ez nem volt, 
nem lehetett kötelessége, mert törvény 
állta volna ú t já t ezen a t é r en . . . 

Harmadszor pedig az a szavunk van 
ez ellen a dolog ellen, hogy azon az 
alapon, mert az állami polgári iskolai 
tanító állami alkalmazott, nemcsak az 
állami polgári iskolák tanítóit, hanem 
az állami elemi iskolák tanítóit is ki 
kellene venni az országos tanítói nyug-
díjintézet kötelékéből, mert ők is csak 
úgy állami, illetve köztisztviselők, mint 
az állami polgári iskolai tanítók; ós az 
állami elemi iskolai tanítóságra nézve 
bizony az országos tanítói nyugdíj-
intézet kötelékében való úgynevezett 
nyomorgás sokkalta súlyosabb teher, 
mint a polgári iskolai tanítóké, a kik 
immár a IX., X. ós XI. fizetési osztá-
lyokba be vannak osztva. 

Soraim czélja nem az, hogy a polgári 
iskolai tanítóság bármely mozgalmát, 
mely a tanítók anyagi helyzetének javí-
tására irányul, elitéljem, hanem igenis 
elitélem egy mozgalom olyatén indoko-
lását, mely, hogy nyomatékosabbnak 
lássék, sérelmet költ ott, a liol sérelem nincs, 
kötelességmulasztással vádolja a minis-
teriumot, a hol a tanítóság érdekeit 
mindig melegen ápoló ministerium nyilt 
törvényszegés nélkül e sérelmet nem 
orvosolhatta volna, — és ezáltal a 
dolgok fölszínes szemlélőjében elégedet-
lenséget szít s elfelejti, hogy itt a 
mozgalomnak nem kerülő úton, hanem 
azon az egyenes úton lehet csak czélt 
érnie, mely a bűnbak keresése helyett 
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egyenesen az érintett törvényczikkek 
megfelelő revíziójához, az intéző körök 
jóakaratának megnyeréséhez vezet. 

(Budapest.) Mosdóssy Imre. 

9£x|'K3e 

Az államsegély második cziklnsa. 
A föntirt czím alatt e lapok folyó 

évi 7., 9. és 11. számaiban Várhelyi 
György és Faragó János kartársaim 
tájékoztató sorokat tettek közzé, melye-
ket az az üdvös czélzat leng át, hogy 
az iskolaföntartók és illetőleg az érde-
kelt tanítói kar az államsegély folyta-
tólagos engedélyezéséhez szükséges lépé-
sekre nézve a kellő tájékozást meg-
nyerjék. 

Noha sem az 1898. XXVI. t.-cz. 
vonatkozó szakaszai, sem pedig az ezen 
t.-cz. végrehajtása tárgyában az 1894. 
évi 10.000. sz. a. kiadott ministeri uta-
sítás nem korlátolják az engedélyezést 
bizonyos számú évekre, abból, hogy az 
eddigi utalványozások meghatározott 
időre szólottak, mind a ketten arra 
a — különben természetesnek látszó — 
következtetésre jutnak, hogy a kiegészí-
tési államsegélyért újólag nemcsak 
folyamodni kell, hanem egyrészről a 
kérvényeket épp úgy kell fölszerelni, 
mint a hogy az első engedélyezés alap-
jául történt, másrészről pedig az enge-
délyezés újólag ismét öt évi időtar-
tamra fog eszközöltetni. 

Miután eme, különben természetes 
következtetések annak folytán, — hogy 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úr 0 Nagyméltósága valamennyi 
közigazgatási bizottsághoz intézett s az 
egyházi főhatóságokkal is közölt, folyó 
évi márczius hó 13-án 19.291. sz. a. 
kelt rendeletével az eddigi gyakorlattól 
eltérőleg elhatározta, hogy egyfelől a 
már államsegélylen részesülő iskolafön-
tartóktól a folytatólagos kiutalványozás czél-
jából külön kérvény benyújtását nem kí-
vánja, másfelől a fizetés-kiegészítési 
államsegélyeket nem bizonyos számú 

évekre szorítkozólag, hanem további intéz-
kedésig fogja folyóvá tenni, — önma-
guktól elesnek — nem tartom szüksé-
gesnek az idézett közlemények egyéb, 
kapcsolatos következtetéseivel foglal-
kozni, hanem tájékozásul ide iktatom 
az érintett ministeri rendeletet teljes 
szövegében: 
A vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minis-
tertől. (19.291 szám.) Körrendelet valamennyi 

közigazgatási bizottságnak. 

Az 1893. évi XXYI. t.-cz. alapján községi 
és felekezeti elemi iskolai fizetéskiegészítés 
és korpótlék czímén engedélyezett állam-
segélyek, az eddig követett gyakorlat szerint, 
bizonyos megbatározott időtartamra utal-
ványoztatván ki, a folyó évi augusztus bó 
végével letelőben levő cziklus szükségessé 
teszi a folytatólagos kiszolgáltatást czélzó 
intézkedést. 

Nehogy tehát az államsegélyek felvételé-
nél az utalványrendeletek késedelmes kibo-
csátása akadályul szolgáljon, a megfelelő 
adatoknak kellő időben rendelkezésemre 
állaniok kell. Épp azért — fő figyelemmel 
az érdekelt tanítók anyagi helyzetére — 
elvárom, hogy a közigazgatási bizottság és 
a kir. tanfelügyelő, úgy az adatok megbíz-
hatósága, mint azok beszolgáltatásának pon-
tossága által jelzett törekvésemben támoga-
tásomra lesznek. 

A fölösleges munkának elkerülése indított 
amaz elhatározásra, hogy egyfelől a már 
államsegélyben részesülő iskolaföntartóktól 
a folytatólagos kiutalványozás czéljából külön 
kérvény benyújtását ne kívánjam és más-
részt, hogy a fizetéskiegészítési állam-
segélyeket az eddigi gyakorlattól eltérőleg, 
ae bizonyos számú évekre szorítkozólag, 
hanem további intézkedésig — azaz, a míg 
akár az iskola, akár a tanító tekintetéből 
beálló valamely változás a módosítást szük-
ségeim fogja —- tegyem folyóvá. 

Tekintve ugyanis, hogy sem az 1893. évi 
XXVI. t.-cz., sem az annak végrehajtása tár-
gyában kiadott utasítás az államsegélynek 
csupán bizonyos számú évekre szólólag tör-
ténő/ engedélyezését és utalványozását elő 
nem ir ja: a már egyszer engedélyezett és 
kiutalványozott államsegély, a míg csak az 
iskolaföntartó és tanító tekintetéből annak 
élvezetéhez kötött föltételek fenforognak, 
évről-évre úgy is kiszolgáltatandó. 

Indokolatlannak tartom tehát, hogy midőn 
a végrehajtási utasítás a változás bejelenté-

13* 
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sének kötelezettsége tekintetéből úgy a 
közigazgatási bizottságot, mint a kir. tan-
felügyelőket, főleg pedig az iskolaszékeket 
illetőleg világosan rendelkezik, a midőn 
tehát ezen bejelentések alapján az utalvány-
rendelet módosítása esetről-esetre eszközöl-
hető, bizonyos számú évek elteltével az 
összes utalványrendeletek — akár állott 
he változás folytán annak szüksége, akár 
nem — mégis megújíttassanak. 

A községi és felekezeti elemi iskolai tanítók 
korpótléka tekintetéből pedig önként kínál-
kozik azon eljárási mód, hogy az e czímen 
engedélyezett államsegély a tanítók következő 
korpótlékának esedékességeig utaltassék ki, 
a mikor az újból megnyílt igény alapján az 
ügy úgy is tárgyalás alá kerül. 

Szükségesnek tartom azonban, hogy a köz-
igazgatási bizottságot és a közigazg. bizottság 
útján a kir. tanfelügyelőt és az iskolaszékeket 
hangsúlyozottan figyelmeztessem arra, hogy 
minden — az államilag segélyezett iskola 
tanítójának személyében, az iskola viszonyai-
ban, vagy az iskolaföntartó anyagi helyzeté-
ben beálló — olyan változást, mely az állam-
segélyt érintheti, a mulasztást terhelő közeg 
személyes és anyagi felelőssége mellett, hala-
déktalanul bejelentsenek. 

Az egyházi főhatóságokat egyidejűleg föl-
kértem, hogy a felekezeti iskolaszékek ezen 
kötelezettségének pontos teljesítése érdekében 
szintén hassanak közre. 

Ezek után fölhivom a közigazgatási bizott-
ságot, hogy a folytatólagos utalványozásnak 
hivatalból leendő eszközölhetése végett az ide 
mellékelt ivek fölhasználásával és az azokon 
föltüntetett rovatok pontos kitöltésével olykép 
készítsen kimutatást, hogy: 

1. a fizetéskiegészítési államsegélyt élvező 
iskolák az e czélra szolgáló iveken és pedig 
jellegük szerint külön-külön iveken csopor-
tosíttassanak és 

2. hogy a korpótlékok kimutatása szintén 
az arra szolgáló iveken, ugyancsak az iskolák 
jellege szerint külön-külön iveken csoporto-
sítva készíttessék el. 

Ezen kimutatások f. évi április végéig hozzám 
és pedig külön jelentés kíséretében az összes 
fizetéskiegészítési, és külön jelentéssel az 
Összes korpótléki kimutatások múlhatatlanul 
fölterj esztendők. 

Figyelmeztetem azonban a közig, bizott-
ságod illetve a közig, bizottság útján a kir. 
tanfelügyelőt, hogy a fizetés kiegészítésére 
vonatkozó kimutatás szerkesztésénél azon 
iskolák, melyek részére az államsegély csupán 
elvileg engedélyeztetett, de még ki nem utal-
ványoztatott — figyelmen kívül hagyandók. 

Tudatni kivánom a közig, bizottsággal ezúttal 
azt is,hogy mindazon kérvények alapján, melyek 
f. évi január 14-én 2891 sz. a. körrendeletem 
hatása alatt f. évi márczius hó 5-ig a vezeté-
sem alatt álló ministeriumhoz fölérkeztek, a 
korpótléknak még az 1898. évre eső részletét 
is ki fogom államsegélyként utalványozni. 

Mivel azonban, mint azt már említett kör-
rendeletemben is hangsúlyoztam, f. évi április 
hó 1-től kezdve a m. évi költségvetési hitelt 
többé igénybe nem vehetem, viszont a már-
czius 5-ikét követőleg beérkezett kérvények 
a nagy munkatömeg mellett olykép, hogy 
az utalványozás még márczius hóban meg-
történjék — el nem intézhetők: a szükséges 
államsegélyt — még ha a korpótlékigény 1898-
ban nyilt is meg, — már csak 1899. jamiár 
1-től kezdődőleg tehetem folyóvá. 

Ezen esetekben tehát, a mint azt hivatko-
zott körrendeletemben szintén kijelentettem, 
a korpótlék-összegnek 1898-ra esedékes rész-
letét az iskola-föntartó lesz kénytelen kiszol-
gáltatni. 

Nehogy tehát egyes iskolaszékek az ily 
elbánás alá vett kérvények kapcsán a ki nem 
utalt részlet pótlólagos engedélyezését tájéko-
zatlanság miatt újból kérelmezzék és ez által 
teljesen fölösleges munka okoztassék, meg-
hagyom a közig, bizottságnak, hogy az 
államsegélynek ily módon történő megálla-
pítása eseteiben az érdekelt iskolaszéket kellő-
kép világosítsa föl arról, hogy az 1898-iki 
részlet kizárólag födözeti nehézség miatt nem 
utaltatott ki s mert annak pótlólagos enge-
délyezése is teljességgel lehetetlen: a kérel-
mezés is — mint meddő — fölösleges. 

Amennyiben mindezek daczára egyes iskola-
székek mégis nyújtanának be ily czélú kér-
vényt; fölhatalmazom a közig, bizottságot, 
hogy azt saját hatáskörében utasítsa vissza. 
Budapesten, 1899. évi márczius 13. Wlassics 
Gyula. 

E szerint tehát amaz iskolák, ille-
tőleg tanítói állások részéről, melyek 
előzőleg már akár fizetés-kiegészítési, 
akár korpótléki államsegély élvezetében 
voltak és vannak, ezen segély folyta-
tólagos kiutalása iránt külön kérvény 
nem nyújtandó he, ellenben teljesen az 
eddigi módon kezelendők azon ügyek, 
melyek akár fizetés-kiegészítési, akár 
korpótléki új államsegélyek engedélye-
zésére vonatkoznak, természetes azonban, 
hogy ez utóbbi esetekben is a fizetés-
kiegészítési segély szintén további intéz-
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kedésig fog utaltatni, vagyis, míg vala-
mely változás a módosítást szükségessé 
nem teszi, a korpótléki segély pedig az 
új öt évi szolgálat által megnyíló új 
igény idejéig lesz utalványozva. 

A mennyiben tehát a folytatólagos 
kiutalványozásra nézve az érdekelt iskola-
föntartók és tanítók körében aggodal-
mak támadtak volna, — mint annak 
Várhelyi kartársam kifejezést adott, — 
ezeket a minister úr 0 Nagyméltóságá-
nak közölt rendelkezése teljesen el 
fogja oszlatni. 

E rendelkezéssel 0 excellencziája két-
ségtelenül nemcsak gyorsabbá tette az 
igények kielégítését, de egyben sok ezer 
küzködő szegény tanító anyagi helyzetét 
biztosította, természetes tehát, hogy a 
magyarországi tanítói kar, mely benne 
eddig is legnagyobb jótevőjét tisztelte, 
ezentúl még fokozottabb szeretettel fog 
viseltetni atyai jóindulata iránt s az 
iskola magyar hazafias irányú buzgó 
vezetése által fogja leróni iránta háláját. 

(Budapest) Hitter l eren cs. 

<0$K3e 

Téves és megtévesztő iskoláim 
Svájczból. 

Nem tudom, miféle szándéka volt 
egyik kartársamnak, mikor a magyar-
országi szocziáldemokrata-párt központi 
közlönyének f. é. 20. számában közzé-
tet t következő hírét mutatta be: „ Új 
iskolatörvény. Zürich kantonban új iskola-
törvényt hoztak, melynek legfontosabb 
pontjai következők: Minden gyermek 
nyolcz évig köteles iskolába járni. Köny-
veket és Írószereket minden gyermek 
ingyen kap. Az iskola fölügyelő bizott-
sága és a tanítók kötelesek arra ügyelni, 
hogy a tanulók jól legyenek öltözve és 
táplálva. Szegénysorsú gyermekeknek az 
iskola vesz ruhát és eledelt az állam 
költségén. Beteges gyermekeket a szün-
időben az állam költségén üdülőhe-
lyekre küldenek. Olyan gyermekeket, 
a kik erre rászorulnak, pénzbeli segély-

ben is részesítenek. Mindez előttünk, 
magyarok előtt úgy hangzik, mint egy 
szép álom. Nálunk csak katonaságra, 
ministeri fizetésekre, parádékra van pénz, 
Svájczban pedig a gyermeknevelésre 
költenek. A különbség oka az. hogy 
Svájczban népszavazás útján hoznak tör-
vényeket, nálunk pedig 17 millió jog-
fosztott ember mellett 800.000 kivált-
ságos van, tehát a nép érdekei nem 
jönnek figyelembe". 

Hát minek mutatta be ezt nekem, t. 
kartársam? Az ilyen híreket mindig rossz-
akaratú irányzattal irják; az a czéljuk, 
hogy a hazai állapotok iránt elégület-
lenséget, lenézést keltsenek, hogy velük 
hátramaradásunkat tüntessék föl. Csak-
hogy az olyan olvasó, a ki úgy a hazai 
viszonyainkat ismeri, valamint figyelem-
mel kiséri a külföldi, jelen esetben a 
svájczi viszonyokat, azonnal tudja, hogy 
ez a hír téves és rossz szándékkal téte-
te t t közzé. Tévedés vari mar a czímben 
is, mert ez nem új iskolatörvény. Zürich 
kanton alkotmánya VI. fejezetében 1859. 
évi deczember 23-án kelt oktatás- és 
egyházügyi határozatok 62. pontjában 
mondotta ki a népoktatás ingyenességét. 
Az 1859. iskolatörvény 55. pontja a 
tankötvlezettséget a hatodik életévtől a 
befejezett 16. életévig, tehát nem 8, 
hanem 10 évre teszi; ezen törvények mó-
dosításával már 20 év óta foglalkoznak 
Svájczban; mert az államférfiúi bölcses-
ség parancsolja, hogy a fönnálló intéz-
ményekkel óvatosan bánjanak. Az is-
kolatörvény módosítására 1886. nov. 16. 
közölte a zürichi hivatalos közlöny a 
kormány tanács javaslatát. E javaslat 
szerint az iskolakötelezettség a befeje-
zett 15. életévig tart. 

Ezen sarkalatos törvénypontok és 
mélyreható intézkedések megvannak a 
mi törvényeinkben, a hazai törvények-
ben is, azokban, a melyeket 1868. 
XXXVIII. törvényczikknek nevezünk, a 
melyek tehát régibb keletűek, mint az 
új iskolatörvény Svájczban. 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. SZÁM. 

A népiskola terheit első sorban a 
község viseli, így rendeli nevezett tör-
vényünk 35. §-a, de gondoskodott arról 
is, hogy, ha a község kimutatja, hogy az 
iskola föntartására megkívánható anyagi 
ereje hiányzik, akkor segélyért az állam-
hoz folyamodhatik. (43. §.) 

Intézkedik a magyarországi népiskolai 
törvény 31. §-a az iránt, hogy „a sze-
génységüket kimutató gyermekek köny-
veket ingyen kapnak az iskolától". 

Mindezen intézkedések végre is haj-
tattak és végrehajtatnak manapság is, 
és az állam nemcsak az állami népis-
kolákat t a r t ja fönn, nemcsak a községi 
iskoláknak nyújt segélyt, hanem a fele-
kezeti iskoláknak is, kivétel nélkül. 

A székesfővárosban a népiskolai ta-
nítás ingyenessége már el van határozva, 
de ezen határozat a ministeri jóváhagyás 
előtt már évek óta foganatosíttatik, a 
a mennyiben iskolapénzt csak az fizet, 
a ki akar. A szegénysorsú tanulókat 
minden szükséges tankönyvvel lá t ja el 
az iskola fővárosszerte, kivétel nélkül. 
Minden kerületben van jótékony nő-
egyesület, mely a szegénysorsú iskolás-
gyermekek téli ruházatáról gondoskodik. 
Az emberbaráti társulatok és a nép-
konyhák pedig ingyen étkezést adnak 
a szegény iskolás-gyermekeknek. 

Nem tekintve nagyobb közműve-
lődési egyesületeinket, minők: az Emke, 
a Felső-magyarországi Közművelődési 
Egyesület, a Dunántúli Közművelődési 
Egyesület, a Magyar Iskola-egyesület, 
melyek mindannyian gondjukba fogadják 
a szegénysorsú tanulókat, van minden 
nagyobb városban helyi jótékony-egye-
sület, melynek főczélja a szegény 
tanulókon segíteni. 

És a szünidei gyermektelepekről még 
nem hallott a t. kartárs úr? Hisz eze-
ken ezerszámban üdülnek a beteges 
és gyenge tanulók a nyári nagy szün-
időben a legegészségesebb vidékeken, 
Hont-, Barsmegyében és a Balaton part-
vidékén. 

Hát bizony az a svájczi új iskola-
törvény „előttünk, magyarok előtt nem 
úgy hangzik, mint egy szép álom;" 
álomlátás ez csak a rosszakaratú szo-
czialista előtt, a kinek az érzéke annyira 
eltompult, hogy a legjobbat sem látja, 
a mi hazai; de magasztal mindent, a 
mi másutt van. 

A mi pedig az iskolába járás köte-
lességét illeti, hát az nálunk is a 6. 
életévtől a 15. év be töltéséig tart, így 
rendeli ezt a mi törvényünk, a mely 
31 év előtt hozatott, rendeli a 9 évig 
tartó tankötelezettséget az 5. fejezet 
49. és 50. §§-aiban. 

Persze, mindezeket úgy is tudta 
tisztelt kartársam, a miben én egy 
cseppet sem kételkedem és én nem is 
kartársam számára irom ezeket, hanem 
arra kérném szeretettel, ha meg nem 
bántom kérésemmel: mutassa meg mind-
ezeket annak a szocziáldemokrata köz-
löny szerkesztőségének; nem azért, 
mintha őt tévedéséről, tudatlanságáról 
meg akarnám győzni — nem élünk olyan 
korszakban, melyben valaki tévedését, 
pláne tudatlanságát beismerné! — hanem 
csak azért, hogy megértse, miért vetjük 
meg mi tanítók azokat, a kik szándékos 
rosszakarattal tévesztik meg az olvasó-
közönséget. Mi tanító-emberek, a kik 
föladatunkhoz képest a népet nevelni 
hivatva vagyunk, annál nagyobb vétket 
látunk az ilyen hazug hirekben és 
szándékos megtévesztésekben, mivel 
azokkal iparos-inasok, mesterlegények, 
gyári munkások stb. táplálkoznak. Tud-
ván és ismervén az emberi szív gyarló-
ságát és ama hajlandóságát, hogy inkább 
a rossz, mint jó felé hajlik, biztosra 
fogjuk, hogy a nevezett lap olvasó-
közönsége az új iskolatörvény hirének 
elolvasására azt fogja gondolni: persze, 
nálunk csak ministerek fizetésére, csak 
parádékra van pénz! és egy okkal több 
lesz, hogy a nemzetköziségtől megkor-
mosodott szíve tá já ra miért nem hatnak 
a hazaszeretet szent hullámai. 
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Azt mondhatná t. kartársam, hogy 
menjek én az illető szerkesztőséghez 
és mondjam el mindezeket és mutas-
sam meg a paragrafusokat — igaza 
van, megtehetném, de nekem annyi mon-
dani valóm volna ezen urakhoz, hogy 
ők türelmüket vesztenék, sőt kény-
telen volnék nekik azt is kimutatni, 
hogy szoczialista. hivatásukat sem értik. 
Mert én jártam a Svájczban, szorgal-
masan olvastam újságaikat, de ott a 
sajtó buzdítja a népet, hogy küldje 
gyermekeit szorgalmasan iskolába, hogy 
iparkodjék minél több ismeretet elsajá-
títani, saját jól fölfogott érdekük kí-
vánja, parancsolja, hogy gyermekeiket 
iskoláztassák; hasonlítsuk össze a svájczi 
tanügyi statisztikát a mienkkel, akkor 
kell igazán pirulnunk, de annak nem a 
minister, nem a hatóság, hanem a nép 
az oka, hogy a gyermekek egy része 
nem is jár iskolába, az pedig, a melyik 
jár, nagyon rendetlenül látogatja az 
iskolát. A legcsekélyebb ürügy elegendő 
arra, hogy a nép embere otthon fogja 
gyermekét, mikor annak iskolában kell 
lennie. De azok, a kik a népre hathat-
nának ez irányban, dehogy világosítják 
föl nálunk! Dehogy ösztönzik, sarkalják, 
hogy küldjék gyermekeiket iskolába. 
Ha a Svájczban a népszavazás útján 
hozzák a törvényeket, akkor annak meg 
is van az értelme, mert kivétel nélkül 
irni-olvasni tudó, iskolázott emberekből 
áll a nép. de nálunk 100 ember közül 
több mint 33 nem tud sem írni, sem 
olvasni. Miért nem buzdítják tehát a 
nép igaz barátai, a mint magukat a 
szoczialisták nevezik, miért nem irá-
nyítják figyelmüket a népiskola felé? 
Én egy mákszemnyi igazságot, tiszta-
ságot sem látok a népre való hatá-
sukban. 

Iskolázás tekintetében alig tehet a 
kormány annál többet, mint a mennyit 
tesz. Vannak ugyan sajátos felekezeti 
és társadalmi viszonyaink, a melyek 
haladásunkat hátráltatják, de ezeket a 
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kormány nagyon jól ismeri és éppen 
azon államférfiúi bölcsességnél fogva, 
mely a Svájcz kormányát arra birta, 
hogy a törvény módosítását csak akkor 
emelje új törvénynyé, a mikor ez, mint 
érezhető szükséglet már át jár ta az 
összes népréteget és a közóhaj annak 
életbeléptetését sürgette, úgy munkál-
kodik nagy bölcsen a mi kormányunk 
is, hogy a haladást akadályozó, régi 
időkből ránk maradt intézmények las-
sanként megszűnjenek. A székesfőváros 
hatósága pedig egymaga többet áldoz 
iskolai czélokra, mint az egész Svájcz 
összes kantonjaival. Mondja meg ezt 
az a lap az ő szoczialistáinak és mind-
azoknak, a kik fölszínesen Ítélkezve, 
nyugtalanul sürgetik az egyik reformot 
a másika után, nem becsülik a meg-
levőt, nem értenek hozzá, hogyan kell 
az adott viszonyokkal számolni. 

Vagy talán t. kartársam is csak azért 
mutat ta meg a nevezett lapban azt a 
hírt, hogy méltatlankodásának adjon 
kifejezést? Akkor helyes; mert én igazi 
magyar tanítót nein tudok elképzelni, 
a ki ne érezne fájdalmat, mikor hazáját 
kicsinyítik, alázzák és mindig csak a 
másét dicsérik. Mindamellett nem ártana, 
ha a hamis híreket terjesztő urakat 
megkérdezné, hogy hát a Svájczban 
nincs-e a népnek, nincs-e a tanítónak 
jogos kivánni valója a népiskolázás 
tekintetében is? 

(Budapest.) Schön József, 

-e£>f K3®-

Kisegítő osztályok fejletlen tannlók 
számára. 

A legnagyobb örömmel értesültem pár hét 
előtt a napilapokból Wlassics minister ama 
humánus szándokáról, hogy a gyönge tehet-
ségű tanulók számára külön iskolát akar föl-
állítani. 

Ügy látom azonban, a kérdés fölvetése némi 
félreértést támasztott. Engedje meg a t. szerk. 
úr, hogy annak tisztázásához némileg én is 
hozzájáruljak. Én ugyanis ezt a dolgot any-
nyira fontosnak és magukra az illető gyer-
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mekekre nézve oly áldásnak tartom, hogy a 
fölmerült félreértéseket, a melyek az üdvös 
kezdeményezést csirájában megronthatják s 
annak sikerét koczkáztatják, eloszlatni, úgy 
érzem, mindegyikünknek kötelessége. 

A mint látom, először is magát a dolog 
természetét értették félre. Megdöbbenve olvas-
tam egyik elteijedt napilap ide vonatkozó köz-
leményének ezímét: „Rossz diákok iskolája". 
Megvallom, a mint e czímre rápillantottam, 
valami olyan iskola jutott eszembe, a hol a 
rest tanuló úrfiakat úsztatják át a vizsgála-
tokon 

Pedig itt egészen másról van szó. A modern 
philanthropia egyik leggyöngédebb, leghumá-
nusabb alkotásáról. 

Nem azokat a tanulókat akarják ott át-
úsztatni, a kikre a „rossz diák" elnevezés 
illik, a mennyiben restségük vagy vásottsá-
guk miatt nyakra-főre elbuknak; hanem azo-
kon a szerencsétleneken akarnak segítni, a 
kiket velük született elmebeli fogyatékosság 
vagy idegesség, vagy öröklött erkölcsi gyön-
geség tesz alkalmatlanokká arra, hogy a többi 
normális fejlettségű tanulókkal együtt halad-
janak. 

E javaslat készítői előtt csakis ez az eszme 
lebeghetett, a mely Svájcz és Németország 
iskoláiban meg van valósítva rég. 

Zürich népiskoláiban az tünt nekem föl, 
hogy testi és szellemi fogyatkozásban szen-
vedő, vagy fogyatékos fejlettségű gyermeket 
nem láttam sehol. Megkérdeztem, hogy van 
az ? A derék Grob, az iskolaügyek lelkes 
vezetője, mosolyogva világosított föl. „Azokat 
a Speciálklassé-íhan taníttatjuk". A dolog 
érdekelt. Másnap az egyik ily osztályt föl-
kerestem. 

A többi, szembeötlő, palotaszerü iskoláktól 
távol, teljesen elkülönítve, egy csöndes, félre-
eső városrészben, közönséges lakóházban (mely-
nek azonban lakói mind tisztességes, diszkrét 
emberek erre a szempontra az iskola-
helyiség kibérlésénél nagy figyelemmel van-
nak) van az egyik ilyen osztály elhelyezve. 
Az előszobában egy becsületesképü öreg szolga 
rendezgette a széthányt fölöltöt, kalapot, ken-
dőt. Kérdeztem, nem szokják meg a rendet? 
„Valamennyire meg; egyik-másik egészen is ; 
de bizony igen feledékenyek; a mit ma meg-
tanulnak, holuapra elfelejtik". Es azzal türel-
mesen rendezgetett tovább. 

Az osztály világért sem „terem;" csak 
közönséges, tág lakószoba. Középen padok, 
bennük 30 tanuló; 6-évestől egész 15-évesig; 
fiuk, lányok vegyesen. Elszorult a szivem, a 
mint rajtuk végignéztem. Egv nagy bamba 

suhancz az utolsó sorban bárdolatlanul neki-
könyökölt félkönyökkel az asztalnak és idét-
len ákombákomokat irt a palatáblára. Eset-
lenül bólongatott fejével, a mint tanítója 
valamire figyelmeztette. Ennek az apja iszá-
kos volt. — Mellette egy kis púpos fiúcska, 
a kinek a fél arcza szüntelen rángatódzott. 
A magyarázatból csupán egyes szókra bírt 
figyelni; hosszas mondat megfigyelésére nem 
volt képes. Ennek az anyja epileptikus volt. 
Az első padban gyönyörű kis lány — a mint 
meglátott, nyakamba ugrott, összecsókolt: 
„Néni, én szeretlek téged. Gyere el hozzánk 
máskor is. Nesze, neked adom" — azzal fürge, 
hihetetlenül gyors, majomszerű mozdulatok-
kal kapargatott ki fiókjából holmi levonó-
képet, tarkabarka kavicsot, színes selyem-
darabkákat és tömte a zsebembe; és azután 
is szüntelen rám nézett, integetett; mikor 
pedig sétálni indultak, kis képes könyvét 
csempészte zsebembe. „Ne vegye tőle rossz 
néven", mentegette a tanító; „velem is így 
tesz. Nem rossz gyerek; tanul is; csak Ítélő-
képessége nincs. Hisztérikus anyja van." — 
Egy nagv leány almát rejtegetett kezében, 
s mikor a tanító oda nem nézett, lopva min-
dig harapott belőle egyet-egyet. „Ebben az 
állati ösztön uralkodik. Valósággal falánk: 
csak az evés érdekli." — Egv sunyi fiút 
rajtakapott, a mint az előtte ülő kis leány-
nak a haját czibálta. A fiu letagadta. „Ez 
hazug. Hazudik, ha nem is akarja. Korhely, 
züllött emberek gyermeke." — Egy kis leány 
nagyot hall és dünnyögve, makogva beszél. 
Ezt a diftéria tette koldussá. — A másik 
alig lát és nehéz felfogású. Ezt a skarlát 
nyomorította meg. 

Es véges-végig, ki többé, ki kevésbbé, 
de a 30 közt nem volt egy sem, a kiben 
valami szellemi, vagy testi, vagy erkölcsi 
fogyatkozás ne lett volna. Még nem egészen 
hülyék; de már nem normálisak. 

S köztük a tanítójuk —- Viesner — egy 
ütött-kopott ruhájú, csontosképű, fakó, szög-
letes modoni, ideges, mindig lihegő em-
ber — utczán tán megszánnák az arra-
menők. It t pedig azt a rút arczot megszépíti 
a krisztusi szeretet és azt az esetlen alakot 
megdicsőíti az apostoli lelkesedés. Soha ne-
kem ilyen hivatásszeretetről fogalmam sem 
volt. Emberi erőt meghaladó föladat az, e 
szerencsétlenekre fölügyelni, tökéletlen eszük 
járásához alkalmazkodni, százszori visszaesé-
sük után százegyedszer újra türelemmel 
oktatni őket a jóra. A 30 gyerek 5 csoportba 
van osztva. De 10 percznél tovább egy-egy 
csoporttal nem foglalkozhatik, mert az alatt 
a többiek közt bomlik meg a rend; egy-
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huzamban addig se bírnak egyfélével foglal-
kozni. Tehát közbe hol az egyik, hol a má-
sik csoporttal beszél. Csitítja, nógatja, kor-
holja, dicséri, bünteti, biztatja őket, a mint 
jön, szüntelenül megsokszorozva maga-magát. 
Még lélekzeni is alig ér rá, oly szüntelen 
éber figyelemmel, élénkséggel kell rájuk 
ügyelnie. 

S milyen lelemény a tanításban! A szoba 
fala valóságos muzeum: csupa szemléltető-
kép, tábla; a fal mentén végig mintegy 
bolti áruló-asztal: rajta véges-végig kirakva 
szemléltető-eszközök. De nem ám tanszer-
gyárakból kikerült sablonszerű, egy kaptára 
csinált, kész tanszerek, hanem ezernyi válto-
zatban kártyapapirból, vesszőből, fából, spár-
gából, s ég tudná, miből nem készített tan-
eszközök, a miket mind ő maga csinált, 
mikor egy-egy gyermek eszejárásához alkal-
mazkodva, azzal meg akart valamit értetni. 
A fali képek nagy részét is ő maga rajzol-
gatta, tervezte ki. 

„Meddig maradnak itt?" 
„Tizenötéves korukig." 
„És ér-e el velük valami eredményt?" 
„Néha igen. Legnagyobb részük megtanul, 

ha mindjárt hibásan is, irni-olvasni; a szá-
molás elemeit s a kézimunkát; némelyek egye-
bet is. De ha nem is mennek sokra, maga 
az, hogy rendes iskolában a többiek gúny-
jának kitéve nincsenek, nem elég?" Igazad 
van, te áldott lelkű ember. Eszembe jutott 
néhány volt kis növendékem, a kiket oly 
nehéz volt társaik gúnyolódásaitól megóvni; 
a kik tökéletlenségeiknél fogva megbontói 
voltak a fegyelemnek, nvügei a haladásnak; 
a kik évről-évre elszenvedték a bukás szé-
gyenét; pedig nem az ő hibájuk volt, hogy 
többi normális fejlettségű társaikkal nem 
birtak lépést tartani. Szinte most is hallom 
a szülők elkeseredett panaszát, vagv — más 
szülők dicsekedését hallva — a sértett hiú-
ságból fakadó oktalan kifakadást gyermekük 
ellen; eszembe jutnak a szigorú, ártatlanul 
elszenvedett büntetések, mikkel a szülői 
oktalanság még súlyosbította a természettől 
reájuk mért csapást. Igazad van Viesner; 
Krisztus leghívebb tanítványa te vagy mind-
azok közt, a kik „ magukhoz eresztik a kis-
dedeket." 

Egyik, diftéria után félig hülyének maradt 
kis fiút hiú szülei 4 évig járatták a nép-
iskolába ; az ott 4 év alatt nem tudott olvasni 
megtanulni. Vagy egy fél évig nem birt 
vele boldogulni Viesner sem; próbálgatta 
mindenkép; nem ment. Végre gyerek 
megtanult olvasni, de hogyan ? Az s betűt 
(a német z hangot) így magyarázta meg 

neki: fölrajzolta kolbásznak s megkérdezte: 
mi ez? „kolbász." Ha a kolbászt megsütik, 
hogy sustorog? ,Zzzzz . . . " S azontúl a 
gyermek mindig megörült a kolbászbetimek 
és mindig hibátlanul kiejtette. Az í betű 
meg kis fiu volt, a kinek a kalapját a szél 
elvitte, ijedtében utána kap s elnyikkantja 
magát: „í!" És így tovább. 

Micsoda lelemény, micsoda türelem, micsoda 
szeretet kell ahhoz, míg ezt a gyermeket 
olvasni megtanította! 

Nem részletezem tovább. Csupán beszél-
getésünk utolsó részét iktatom ide. Jellemző 
az erre a kopott külsejű apostolra. „Mióta 
működik ezen a téren?" „13 éve." (Tizen-
három év ily munkában!) „ Nincs terhére a 
munka?" Csodálkozva nézett rám. „Hiszen 
az ember megszereti őket!" Szinte meo--o o 
szégyeltem magamat. „Csak fáradt kezdek 
lenni", tette hozzá, .attól félek, a mellem 
hagy cserben, meg a torkom." „Van családja?" 
Csodálatosan fényes tekintettel nézett végig 
ezeken a tökéletlen teremtéseken s mikor 
minden szemből a szeretet mosolygott vissza 
rá, egyszerűen ennyit mondott: „Ezek az én 
családom." 

Később hallottam, hogy ezt az embert 
igazgatónak választották meg egyik előkelő 
iskolához. A megválasztást nem fogadta el. 
„Hogy hagynám itt gyermekeimet?" — Pedig 
akkor még csak fizetését se emelték föl. 

Persze, Viesnerje Zürichnek is csak egy 
van. De meg is becsülik ám ! Múlt évben fél 
esztendőre utazni küldték az északi országokba 
a város költségén; most külön tiszteletdíjat 
rendeltek számára; de legbecsesebb lehet rá 
nézve az a tisztelet, melyben a város leg-
el őbbkelőí is részesítik. Úgy bánnak az egy-
szerű, kopott tanítóval, olv gyöngéd figye-
lemben részesítik, mint egyebütt a nagy 
költőket, nagy művészeket szokás. 

Ezenkívül még 5 ilyen osztály van a 
város különböző pontjain; tehát nem külön, 
több osztályú iskola, hanem csupán egy-egy 
osztály, mindig egy tanító keze alatt. Osz-
szesen 180 tanuló jár beléjük (a 14.000 
iskolaköteles közül), ha nem is csupa Viesner, 
de gyöngéd lelkű, derék tanítók keze alá, 
kiknek nagyobb részük nő. 

A gyermek áthelyezését e külön osztályokba 
a legnagyobb gyöngédséggel és tapintattal 
intézik. Semmi hivatalos összeírás; semmi 
nyilvános megbélyegzés. Ha a tanító azt 
veszi észre, hogy egyik-másik növendéke 
fejletlenség, vagy testi, szellemi fogyatkozás 
miatt nem tud lépést tartani a többivel, 
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akkor odakéreti az iskolai orvost, azzal alka-
lomadtán, a föltiinés mellőzésével, megvizs-
gáltatja: az orvos (és nem a tanító) végére 
jár a gyermek családi körülményeinek — 
azt is megállapítandó, nem öröklés vagy 
betegség következménye-e a fejletlenség — 
s aztán egyévi megfigyelés után kérelmezi 
az iskolaszéknél áthelyeztetésüket; az iskola-
szék osztja be a gyermeket egyik vagy 
másik külön osztályba. A szülő ez ellen 
óvást tehet. De e jogukkal a legritkább eset-
ben élnek. Csaknem mindig megnyugosznak 
az iskolaszék intézkedésében. Mert a többi 
tanuló e külön osztályok növendékeivel nem 
érintkezik, ez osztályok létezéséről nem is 
igen tud. Maga a név — Specialklasse —-
is úgy van megválasztva, hogy az el ne 
riaszszon senkit, Azt taláu mondanom sem 
kell, hogy ott ez a külön-osztály is, mint 
minden népiskola, teljesen ingyenes. Szóval, 
ily körülmények közt, a gondosságnak és 
gyöngédségnek e foka mellett, az az intéz-
mény áldás úgy az iskolára, melyet a nem 
oda való elemtől megszabadít, mint a szülőkre, 
kiket a gyermekükért való örökös pironko-
dástól óv meg; de leginkább magukra e 
szerencsétlen gyermekekre, kiket ott sem a 
többiek gúnyja, sem a szünetlen megújuló s 
többnyire ártatlanul szenvedett megszégye-
nítés nem ér; s valamikép csak mégis meg-
tanulnak annyit, a mennyire később föltét-
lenül szükségük van; néha jó cseléd, jó 
napszámos válik belőlük; de ha ezt el se 
érik, legalább oltalomban részesülnek s nem 
kitaszítottjai az iskolának s a társadalomnak. 

Hány ilyen félig hülye, tökéletlen, fejletlen, 
testi fogyatkozásban levő gyermek lehet 
Magyarországon, a kiket a hülyék intézete 
korántsem fogadhat be 1 Nem áldás-e az, 
főkép a nagyvárosi szegény gyermekre, ha 
ilyen oltalomban, ha ilyen gyöngéd gondos-
kodásban részesül? 

Ez osztályok fölállításának módjáról lehet-
nek eltérők a vélemények. (Zürichben először 
csak egy osztályt állítottak föl, minden zaj 
nélkül; azután szaporították ez osztályok 
számát, a mint a szükség magával hozta.) 
De azért tanítóköreink ily részletkérdés miatt 
ne riadjanak vissza, ne utasítsák el az ember-
baráti intézmények egyik legszebbikét. Vigyék 
bele ez ügy megoldásába mindazt a gyöngéd-
séget, tapintatot, a mit a szerencsétlenekkel 
szemben szivük sugall; és lapjaink is főkép 
ne használják a „rossz diákok iskolája" meg-
bélyegző kifejezést, mert azokat a szegényeket, 
a kiket a természet amúgy is eléggé sújtott, 
nem megbélyegezni, hanem szeretettel föl-
emelni és biztatni, oltalmazni kell. 

Én azt hiszem, ezt a dolgot legjobb lenne 
a föltiinés mellőzésével, egész diszkrét, gyöngéd 
módon elintézni; (mint utólag örömmel érte-
sültem, maga a székes-fővárosi kir. tanfelü-
gyelő is így tervezte a dolgot;) ezzel lehetne 
a balitéletek s az azokból származható össze-
ütközések kiélesedését megelőzni. Fődolog az, 
hogy Viesnert találjanak, a ki e nehéz apostoli, 
buzgalmat s önfeláldozást kivánó munkát el-
vállalja. Tudom, hogy van ilyen ember köztünk 
is egy-kettő; csak rájuk kell találni. 

En a magam részéről ezt a kezdeményezést 
szivem mélyéből üdvözlöm. Isten áldása legyen 
azokon, a kik azt megindították, a kik azt 
végrehajtják ! 

(Budapest.) Geöcze Sarolta. 

t A Magyar Tanítók Országos Bizottsága 
folyó hó 30-án tartja rendes tavaszi közgyű-
lését, melyre, mint értesülünk, a közoktatás-
ügyi ministerium főtisztviselői közül is többen 
kilátásba helyezték megjelenésűket. Melegen 
üdvözöljük a tanítóság képviselőit, a kik, 
tudvalevőleg, két fontos tárgyról fognak ezúttal 
tanácskozni: a tanítói nyugdíj-törvény reví-
ziója és a Tanítólc Háza fontos kérdéseiről. 
Hiszszük és reméljük, hogy a tanácskozás 
komolysága és tartalmassága arányban fog 
állni e két ügy fontosságával. Az Országos 
Bizottság ma már joggal beszélhet az ország 
tanítóságának a nevében, a mennyiben tényleg 
a hazai tanítóság többségét képviseli. Az Orsz. 
Bizottság-hűn ugyanis képviselve van 84 egye-
sület; ezt a 84 egyesületet 264 megbízottja 
képviseli, a kik közül 185-en vannak ezúttal 
bejelentve, ehhez számítva az V. egyetemes 
tanítógyülés által kiküldött 69 rendes és l5 pót-
tagot, az Országos Bizottságban 269-en 15.459 
egyesületi tagot, illetőleg tanítót képviselnek. Ez 
pedig a magyarországi tanítók abszolút több-
sége. Az Országos Bizottság határozatait tehát 
bátran tekinthetjük a magyar tanítóság köz-
véleménye megnyilatkozásának és épp azért 
reméljük, hogy a f. hó 30-iki ülés tanács-
kozásait a tárgyalandó ügyek fontosságával 
arányban álló komolyság és lelkes ügyszeretet 
fogja átlengeni. Isten Orozta a Ma. Ta Orsz. 
Bizottságának tagjait a fővárosban! 
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SZÜNORA 
® 

A csonka pászka. 
Nagy városokban tisztességes jó üzlet jóté-

kony úrnak vagy hölgynek lenni. Ha az 
ember eléggé óvatos és nem akar a jótékony-
ságából vagyont szerezni, foglalkozásából jó 
módban élhet holtig. A „nemesszívű ember-
barát, a ki minden gondolatát nyomorban 
sinylődő embertársainak szenteli", rendesen 
önmagáról gondoskodik első sorban a jóté-
kony adakozó lelkek adományaiból. Csinál, 
illetőleg strohmannjai által csináltat magának 
egy olyan sine curát, mely megmenti minden 
gondtól, sőt „tisztes polgári jólét"-be juttatja. 
0, a jótékonyság apostolának lenni, ma már 

nem utolsó foglalkozás! Csak érteni kell. 
A vidéken — sajnos — nem így van. Ott 

ezt az új iparágat vagy éppenséggel nem 
ismerik, vagy pedig olyan kezdetleges, rossz 
üzletnek tartják, a melylyel nem érdemes 
foglalkozni. 

Kis helyeken merőben ismeretlen ez a fog-
lalkozás. Falun vagy kis városon abból él az 
ember, a mit keze, vagy esze munkájával 
keres, az ész munkásai közé számítván a nem 
nagyszámú csalókat is. 

A vidéki jótékonyság nem hoz a konyhára 
semmit. „Istenért, Isten nevében" kér a sze-
gény s „az Isten panaszképen ne vegye" 
mentegetőzéssel említi szerény adományát a 
nép fia, ha véletlenül szóba kerül, a mi hizony 
ritka eset. 

A köznépnek evangeliumi szellemben gya-
korolt jótékonyságát e halhatatlan sorokban 
jellemzi Vajda János: 

M i t a s z e g é n y n e k a d ú s g a z d a g o k 
V e t n e k , m e g í r j á k a n a p i l a p o k . 
Osz t m á s n a p az e g é s z e t f e l e d i k . 
M i t k o l d u s a m á s i k k o l d u s n a k a d , 
I s t e n k ö n y v é b e í r v a a f a l a t , 
É s o t t m a r a d a — v é g i t é l e t i g . 

A nép jótéteménye valóban Isten könyvébe 
van beirva. Az egyszerű szívnek millió és 
millió adománya van e nagy könyvbe beve-
zetve. Az a sok marék liszt, darab kenyér, 
tojás, krajczár, az a sok ingyen szállás, me-
lyekről senki más nem tud az adón és elfoga-
dón kívül, mint a nagy Számontartó: a sze-
gények, ügyefogyottak, nyomorultak ezreit 
tartja fönn. E nélkül a valódi emberszeretet 
által sugallt jótékonyság nélkül a nagyobb 

városokat épp úgy elárasztanák a mi koldu-
saink, mint a hogy elárasztják az orosz és 
spanyol nagyvárosokat az ő koldusaik. 

A mi köznépünk jólelküségét, felebaráti 
érzületét azonban nemcsak az alkalmi jótettek 
bizonyítják. A csak némileg is jobbmódban 
levő parasztcsaládnak megvan még a maga 
saját külön szegénye, a kinek nagyobb ese-
mények, ünnepek alkalmával örömet szerezni 
kedves kötelessége. Disznóölés alkalmával egy 
kis aprólék, zsirozó dukál neki; karácsonykor 
kalács; húsvétkor pászka. És pedig nem egy 
darabka, hanem egy kis egész pászka, melyet 
az illető szentelni viszen. Az egész pászka a 
jobb napokra emlékezteti a szegényt s kiemeli 
azoknak sorából, a kik a nagy napon saját 
szenteltjükből nem ehetnek. Az egész pászka 
az önállóság illúzióját kelti föl a szegény 
lelkében; az általa megszegett egész kenyér 
boldog birtokosának helyzetébe képzeli magát 
és lelkét legalább egy napra a béke érzete 
tölti be. 

Szabó János, K—a község érdemes kántor-
tanítója és uri családja sem tudta magát 
emanczipálni a falusi közvélemény hatása alól. 
Mikor állását elfoglalta, nagy reformterveket, 
gondolatokat vitt magával. A koldusnak nem 
adott — elvből. „Egy jól rendezett társada-
lomban — szónokolta a tanító-gyülésen — 
nem szabad koldusnak lenni. A munkaképes 
ember dolgozzék önként, vagy az állami dolog-
házban ; a munkára képtelent tartsa a társa-
dalom szegényházakban". Az indítandó akczió 
iránt nyomban meg is tette indítványát. Jól 
védelmezte. El is fogadták. Az „illetékes 
tényezők"-nek azonban a kisebb gondjuk is 
nagyobb volt annál, hogy sem az ő nagy 
terveinek megvalósításával foglalkozzanak. 

Ilyen körülmények között nem sokáig ma-
radhatott nem adakozó „elv"-e mellett, mert 
a nép azt sugdosta róla, hogy könyörtelen, 
rosszlelkü ember, a kinél az elődje is többet 
ért. Ez ugyan a bütykös fenekére nézegetett, 
e miatt kellett más állomásra távoznia; de 
nem volt szívtelen: üres kézzel senkit sem 
bocsátott el . . . 

Az ilyen beszéd észre térítette Szabó 
Jánost. Asszimilálódott. Eleinte erkölcsi kény-
szerből lett részese az élő emberszeretetnek, 
később meggyőződésből. Két év múlva az ő 
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házának is megvolt a maga szegénye, a ki 
eljárogatott az alkalmi és ünnepi ajándékokért. 

Özvegy Zsiros Petemének hítták. Vén volt, 
nagyon vén volt. A hajlott korú férfiak is 
Máris néninek ismerték. 

Valamikor jobb napokat látott; de hát az 
Ur meglátogatta. Virtuskodó urát egy követ-
választás alkalmával agyonütötték; fia valami 
lóhistóriába keveredett. A sok pör elvitte a 
kis vagyont. Mikor Bandi fia kiszabadult, 
kinézték a faluból s ő meg sem állt Ameri-
káig, a hol aztán nyoma veszett. Tizenhárom 
álló esztendeig várta az édesanyja. Hiába, 
odaveszett nyomtalanul. A szegény öreg asz-
szony ezután már nem várta. Legalább sen-
kinek sem mondotta, hogy várja. 

Beletörődött a sorsába. Már régen nem 
szégyenli a koldus-kenyeret. Pedig a koldus-
kenyér nem jó kenyér; míg az ember hozzá 
nem szokik, rosszabb talán a lopott kenyérnél 
is. Máris néni megszokta. Egyetlen egy foga 
volt; az is lógott. 

— Mire nekem már az élet, hiszen fogam 
sincs, a mivel keserves kenyeremet megrághat-
nám. Nincs senkim. Hogy is nem tud már a 
jó Isten magához venni! 

így zsörtölődött, a mint a kis ajtókat nyito-
gatta, csukogatta. 

Ha valaki meghalt a faluban, a ki a köz-
vélemény szerint egy kissé elsiette ezt a nagy 
dolgát, az emberek ekként adtak elégedetlen-
ségüknek kifejezést: 

— Bizony ráért volna még. Lám, Máris 
néni még mindig él; a világgal verset él. 
Pedig szívesen menne. Ugy-e Máris néni? 

Es Máris intett a fejével, hogy: úgy van! 
Nem, nem halt meg, megérte a húsvétot; 

pedig azzal biztatta a tanító urat karácsony-
kor, hogy húsvét szombatján nem lesz szük-
sége pászkára. És ime, szüksége van. Éppen 
olyan egészségben van, a minőben karácsony-
kor volt; még az az egy szál foga is megvan. 

A mint belép Szabó János tanító úr 
házába, a gyermekek, szám szerint 7-en 
(igazi tanítói familia), örömrivalgással fogadják: 

— Máris néni, kisült a pászka! A maga 
pászkája is. Sütött a mama magának is. 
Olyan szép, olyan nagy, mint egy kis kövér 
malacz. 

Es Máris néni valóságos „bevonulást" tart 
a konyhába, a hol a tanítóné asszony szor-
goskodik. A kíséretből csupán egy gyerek 
hiányzik: Jancsi oldalról nézi a vén koldus 
asszony diadal-menetét. 

Máris néni azon kezdi, hogy leül. Úgy el 
van fáradva, hogy még beszélni sem tud. 
Nagy sor. Az aztán az igazi fáradság, a mely 

egy vén asszony nyelvét nyugalomra birja! 
Máris néni hamarosan összeszedi magát: 

— Esmég eljöttem lelkem ténsasszonykám. 
Tudom, hogy utoljára. Köszönöm. Az Isten 
áldja! Az Isten fizesse. De meg is fizeti, 
tudom. 

És gyönyörűséggel nézegette a kezébe 
nyomott szép kis pászkát, a melyről a gyer-
mekek szószólója azt mondotta, hogy olyan 
szép, mint egy kövér malacz. 

A mint Máris néni nézegeti a pászkát, 
egyszer csak elkomorul az arcza. Beszédes 
ajka elnémul, vonaglani kezd. De leküzdi 
hirtelen jöt t fájdalmát. Nem sír. Nem zokog. 
Szemébe szökött könyeit azonban nem birja 
szétmorzsolni. Hiába erőlködik. Végig gördül-
nek azok sokránczú orczáján s a kezében 
tartott pászkára hullanak. 

-— Az Istenért, Máris néni, miért sír, mivel 
bántottuk meg ? Talán kicsi a pászka ? Mi 
a baj ? 

— Semmi, ténsasszonykám, semmi. A 
pászka nagyon szép. Elég nagy. Nekem sok 
is. Oh Istenem, minek is élek én most már 
a világon? \a j jon minek is élek?.. . 

— Minek is él? Azért, mert a jó Isten 
úgy akarja. Ne zúgolódjék, ne vétkezzék 
kend Máris néni a szent napon. Inkább 
mondja meg, mi bántja, hadd segítsünk a 
baján, ha lehet! 

— De nem lehet! Nem lehet. 
— Majd meglátjuk, lehet-e ? Előbb azon-

ban hadd hallom, mi az a nagy baj, a melyen 
segíteni nem lehet? 

— Hát, ha már éppen, hát csak kimon-
dom, hát kimondom, hát megmondom . . . 

— No csak kivele! 
— Kimondom, hogy ez a pászka nem — 

egész! 
— Nem egész! Hogy ne volna egész ? 

Ki nyúlt volna hozzá ? Hiszen nálunk virág-
vasárnapja óta még Böske leányom, a leg-
kisebb gyermekem is böjtöl. 

— Már pedig ez nem egész. Valaki hozzá 
nyúlt. íme, itt van megcsonkítva ni! s ezzel 
odabökött mutatóujjával a pászka egyik 
csücskére, melyből egy darabka hiányzott. 

— A biz a, csakugyan megvan csonkítva! 
De hát olyan nagy baj a? Hiszen alig hiányzik 
belőle két falat! 

— Nem az a két falat fáj nekem. Hanem 
az fáj, hogy csonka. Mert a kinek csonka a 
pászkája, az nem éri meg a jövő húsvétot. 

— Hát már miért nem érné meg? 
— Hát csak azért, mert nem éri meg. 
— És ha Máris nénit az Isten magához 

találná szólítani, olyan nagy baj lenne ? Hiszen 
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egyre azon panaszkodik, hogy nehéz viselnie 
az élet igáját. 

— Hazudtam, szentem, hazudtam. Jól esett 
nekem az élet. Örömest élek. Ez az igaz, a 
mit most mondok. Tudom, hogy közel az 
időm, mert már olyan idős vagyok, hogy 
esztendőim számát magam sem tudom. Azért 
mégis szerettem volna még megérni egy 
húsvétot. 

— És ugyan miért ? 
— Hát a fiam, a jövő húsvétig megjön a 

fiam és engemet már nem talál életben! 
Szegény édes jó f iam!. . . 

Hangja megcsuklott. Csendesen zokogott.. . 
Szabó Jánosné is elérzékenyült. Eszébe 

jutott legnagyobb fia, a kit előbbi állomásuk 
temetőjében hagyott és könyeit törülgette. 

A gyermekek meghatottan nézték az öreg-
asszonynak előttük érthetetlen bánatát. Jancsi 
nem mert közéjök menni. Csak ott oldalgott 
s mikor édesanyja rávetette tekintetét, fülig 
pirult. 

Nagy nehezen csak elvitte az öreg Máris 
a csonka pászkát. Hiszen úgyis neki van 
szánva. Ha elviszi, ha nem, úgysem éri meg 
a jövő húsvétot. 

Hát csak elvitte 
Pár hét múlva ágyba feküdt. Piros pünköst 

napjára ott feküdt a temető hátsó árka mel-
lett. A kihűlt anyai szív ott várta a fiát. 
Temetésén ott volt a fél falu. A végtisztessé-
get meg kell adni a szegény koldusnak. 
Hiszen úgy sincs, a ki megsirassa. Pedig volt. 
A tanító fiának, Jancsinak záporként omol-
tak a könyei.. . Hej, mert, ha az a pászka 
egész maradt volna ! . . . 

Nyár derekán megjött a Bandi „gyerek" 
is őszbevegyült hajjal, görnyedt háttal. A 
szerencse mindez ideig futott előtte. Csak 
most tudta ruhája szegélyét megérinteni. 

Szabó Jancsi nem mert a szeme közé nézni. 
Az a pászka.. . Talán keblére ölelhetné a 
fiát az öreg Máris néni, ha valaki a pászka 
egyik csücskét le nem tör i . . . Ki tudja? 

(Budapest.) Ember János. 

I R O D A L O M . 
A Franklin-Társulat újabb kiadványai közül 

a következőket küldötte be lapunk szerkesz-
tőségének: Dósa György. A magyar történelem 
egyik érdekes alakjának emlékét eleveníti föl 
a Történelmi Könyvtár legújabb 85. füzete. 
Aldor Imre irta meg ebben Dósa György éle-
tének és az 1514-iki parasztlázadásnak törté-
netét. E könyvecske, melyet szerzője Zsilinszky 
Mihály államtitkárnak ajánl, helyenkint meg-
kapó hévvel, igen szépen irott. Képei is nagyon 

csinosak. Az egész könyv arra vall, hogy 
nálunk is lehet már nagyon olcsón jó köny-
veket kapni. Ara fűzve 40 kr. — A magyar 
Verne-kiadásban ezúttal a Jég sphinx jelent 
meg. Egy a déli jégsark körül való kalandos 
út leirása ez, azzal a bámulatos sajátossággal 
megirva, mely tökéletes illúziót kelt az olvasó-
ban és mindvégig fogva tartja érdeklődésün-
ket. Gaál Mózes fordításában, diszítve az ere-
deti kiadásnak Rioux-féle remek illusztrácziói-
val, ára fűzve 2 frt, vászonkötésben 2 frt 
60 kr. — A magyar szabadságharcé története. 
Irta: Brankovics György. Ara szines borítékba 
kötve 2 frt. — Ujabb sarkvidéki utazások. A 
„ Vasárnapi könyvtár"' 36. füzete, mely e század-
ban lefolyt éjszak-sarki utazások hőseit és 
kalandjait ismerteti. Folytatása és kiegészítője 
ez a múltkoriban megjelent Nansen-füzetnek. 
Rövidesen, de eléggé tájékoztatva irja le az 
angol, német, svéd és norvég expedicziók ered-
ményét és nagyobb teret szentel a Payer-féle 
osztrák expediczió leírásának. Számos illusz-
tráczió magyarázza a szöveget. A hasznos és 
manapság különösen szükséges tudnivalókat 
tartalmazó C B i n o s könyv 20 kron kapható. 

„Paedagogiai Kalauz" czímmel Sous Antal 
félegyházai tanítóképző-int. tanár egy kis 
módszertani könyvecskét irt. E könyvecske 
tartalma szerint igazi szellemi útmutatója 
kiván lenni a létező és leendő tanítóknak. 
Módszeresen tárgyalja a ministeri tantervben 
megállapított osztatlan elemi népiskola egy-
évi tananyagát félórás tanmenetekben. A tanító 
munkájának megkönnyítésére megfelelő pél-
dák, vagy tájékoztató kérdések és magyará-
zatok vannak az egyes tanórákhoz csatolva. 
Végül gyakorlati tanítások fordulnak elő és 
magyarázattal kisért óraterV zárja be a köny-
vecskét. A három és fél nagy lö-odrét ívre 
terjedő könyv előfizetési ára 40 kr. Bolti ára 
magasabb lesz. A megrendeléseket „Vesszősi 
József könyvkereskedő, Kun-Félegyházán" 
czímre kell küldeni, legkésőbb május hó 
végéig. A könyv junius hónapban jelenik 
meg és a megrendelők portomentesen kapják. 

Mihályi Béla „ Franczia zászló alatt* czíniü 
érdekes munkájának újabb kiadása jelent meg. 
Ajánljuk az ily útleírásokat kedvelők figyel-
mébe. A 448 oldalra terjedő munkát Mihályi 
Imre körjegyzőnél (Veszprém-Vaszar) lehet 
megrendelni 2 frtért. 

Protestáns Tanítók Sátoros Ünnepe cz. füzetet 
adott ki Nagy Lajos ev. lelkész (Szent-Antalfa, 
Zalamegye). Ara 25 kr. Megrendelhető a szerző-
nél. Ajánljuk prot. tanító-olvasóink figyelmébe. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: dr. Medinger 
Emil lajtaújfalusi vegyészeti gyártulajdonos-
nak, ki az ottani áll. el. isk. udvarának be-
fásítására iOO frtot adományozott; dr. Óvári 
Ferencz országgyűlési képviselőnek, ki Vesz-
prém vármegye több el. isk.-jának tankönyve-
ket és taneszközöket 124 frt értékben ado-
mányozott. 

Kinevezte: Kiss Lajos oki. tanítót az erősdi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Deszpotovits Vladimir 
obi. tanítót a torontálbresztováczi áll. el. 
népisk.-lioz r. tanítóvá; Kilár Károly söjtöri 
r. kath. isk. oki. tanítót a zalaegerszegi áll. 
el. népisk.-lioz r. tanítóvá; Qovrik Béla oki. 
tanítót a kelemenfalvai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Pctrovits Aranka oki. tanítónőt a 
torontálbresztováczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Andron Sándor oki. tanítót a 
petrisi áll. el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; 
Traupmann Róza oki. óvónőt a bogojevai áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Áthelyezte: Kelemen János erősdi áll. el. 
isk. tanítót eddigi minőségében a vajda-
hunyadi áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Kliczin Zsófia fürjesi isk. tanítónőt. 

Jóváhagyta: a veszprémvármegyei ált. tanító-
egyesület alapszabályzatát folyó évi 18.259 sz. 
alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Strasser Lipót 
mándoki munkaképtelennek talált izr. tanító 
részére évi 340 frtot; Fűzi György udvarszállási 
muukaképtelen áll. el. tanítónak évi 220 frtot; 
Allinger István komlói munkaképtelen róm. 
kath. tanító részére évi 230 frtot; Képes 
János sitéri munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 270 fr tot ; Sarlcady László 
tiszaföldvári munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 560 fr tot ; Lázár János 
sólymospetrászi munkaképtelennek talált gör. 
kel tanító részére évi 220 frtot; Szenessy 
Alajos széplaki munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 190 frtot; Wenich 
Károly békéscsabai 40 éven túl szolgált ág. 
hitv. ev. tanító részére évi 670 frtot; Lukán 
Illés gurbesdi munkaképtelennek talált gör. 
kel. tanító részére évi 210 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Szatmáry László nagyle'tai ev. ref. volt 
tanító özvegye, szül. Sarkadi-Nagy Hermina 
részére évi 199 frt 50 kr t ; néh. Kazsley 
András kladzsáni ág. hitv. ev. tanító özvegye, 
szül. Frank Johanna részére évi 150 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Sz. L. Murányallja. Tárgyaláson van 

12.872. szám alatt. — B. Oy. Ákosfalva. A 
közigazgatási bizottsághoz küldték. — B. L. 
Uj-F.-Varsánd. Még nincs itt. — M. F. Per-
bete. A földművelési ministeriumban tudnák 
csak megmondani. — M. F. K.-Tengelicz. 
1. 2. A budapesti tanítói állásokra a 
pályázatot a Budapesti Közlönyben szokták 
közzétenni. 3. A kérvényeket a tanácsi ikta-
tóban kell beadni. 4. Ha betöltik, benne lesz 
lapunkban. 5. Nem tudjuk. — P. Oy. Zilah. 
Térképek dolgában forduljon Kogutovicz és 
Társa földrajzi intézetéhez, V., Rudolf-rak-
part 5. — Yitteuczi tanítók. Meg; az iskola-
föntartótól kérjék. — V. 1). Kiismöd és 
másoknak. Ünnepi füzetet lapunk szerkesztő-
ségében lehet megrendelni; egy füzet ára 
10 kr. — Kobozna. Ha már mások kérték 
ön helyett, akkor ne tegye, mert jól van in-
formálva, ha valaki maga kéri az áthelyezést, 
azt csakis a kérelmező költségére engedik meg. 
— Sz. J. Hnszt. Olvassa el lapunk mai szá-
mának második czikkét. — P. B. Zalavár. Azt, 
hogy a tanítás hány órakor kezdődjék, az 
iskolát föntartó hatóság állapítja meg. — 
Rajztanító. Ha a 7. számban megjelent Érte-
sítést olvasta, úgy nem értjük: miért kér-
dezősködik mégis. Olvassa el még egyszer. 
Vizsgálat évenkint csak egyszer van. A leve-
léhez csatolt 2 bélyeget a Szathmáry-alapra 
adtuk. — K. J. Égerhát. Itt nincs. — Sz. B. 
Bodófalva. A tanfelügyelőséghez küldték. — 
K. I. Herencsvölgy. 1. Nem késik sokáig. 
2. Meg. — L. J. Nagybánya. A fiz. kieg.-t 
6.257. szám alatt már elintézték; a mási-
kat a napokban intézik el. — Szabolcsi. 
1. Ezt ott tudhatja meg. 2. Ha fönnállása 
az oktatásügy érdekében kívánatos, nem. — 
Cs. I. Golopa. Megsürgettük. — B. C. Bükk-
Tótfalu. Soron van. — L. Sz. I. N.-Bobrócz. 
1. Itt van s 14.665. sz. a. ki is utalványoz-
ták. 2. Orvosi biz. 3. Görög bölcs mondása 
az. — P. J. Páhi. 1. A közig, bizottsághoz 
küldték 1.309. sz. a. 2. Csak a kir. tanf. útján 
lehet abban valamit tenni. 3. Nem. — K. A. 
A pataira. Kérelmöket újítsák meg. — Többek-
nek. Czikkekkel bőven el vagyunk látva ! —• 
P. J. Bnbnliska. így sem találják. — Sz. 
I. M.-Bajó. Innen az erdélyi ev. ref. püspök-
séghez küldték. — Sz. B. Ér-Mellék. 1. A 
kiadóhivatalra tartozik. 2. Száma: 80.753. 3. 
Nincsenek ilyen gyűjtő-ívek, de azok nélkül 
is lehet gyűjteni. — B. A. Talán a „Kisded-
nevelés" szerkesztősége (VI. Bajza-u. 27) 
meg tudja mondani. — J. J. M.-Hermány. 
1. A ministeriumban nincs. 2. Kell. — Zs. J. 
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Balavásár. 1. Itt van s legközelebb elintézik. 
2. Díjlevele nem maradt itt. — Z. J. Sehesér. 
Megtettük. — Veritas. Az a ministeri ren-
delet felekezeti iskolákra nem vonatkozik, 
csak az állami és községi iskolák tanítóira. 

P. B. Zalavár. Megírtuk már, hogy a 
tanítási idő megállapítására az iskolaszék 
jogosult. Nincs önnek igaza. Ne húzzon ujjat 
hatóságával. Elmozdíthatják. Miért nem szerzi 
meg a tanítói oklevelet? — Cz. F. Cs.-Apá-
cza. Kérhet 3—400 ölet. Ennyi dukál. — B. 
J. Egyházas-Bük. Ebben a kérdésben nem 
vehetné hasznát a mi tanácsunknak. — Cs. 
B. Ii.-Püspök. A községi elöljáróság útján 
követelheti. — H. J. H.-M.-Vásárhely., H. 
P. F.-Szálláspatak., Benevolns., Sz. A. 
Nagy-Sávos. Nem közölhetjük egyiket sem. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A távozó tanfelügyelő emléke. A ko-

márommegyei tanítók megbizottai f. hó 9-én 
bizalmas értekezletet tartottak, a melyen el-
határozták, hogy nyugdíjba vonuló kir. 
tanfelügyelőjük emlékének megörökítésére 
„Nemessányi-alapítvány'1 -1 létesítenek. A léte-
sítendő alapítvány kamata egy, Komárom-
megyében működő tanító felsőbb iskolában 
jól tanuló fiának leszen adandó. „Az alapít-
vány czélja, mondja a fölhívás, méltó Nemessá-
nyi János nemes szivéhez és az alapítvány 
megteremtése tiszteletet gerjesztő lesz, mert 
bizonyságot teszünk arról, hogy a megyei 
tanítói kar megbecsüli a maga emberét: tisz-
telettel őrizvén emlékét a jóságnak, becsüle-
tességnek és a kötelességérzetnek. A távozó 
kir. tanfelügyelőhöz és a megyei tanítók 
egyeteméhez illően így veszünk búcsút április 
20-án Nemessányi Jánostól." 

— Néptanítók névmagyarosítása. Eszter-
gomvármegye kir. tanfelügyelője újabb tájé-
koztató körlevelet intézett tankerületének 
mindazon néptanítóihoz, kiknek idegen hang-
zású ne vök van s a kiknek legnagyobb része 
már be is jelentette nála óhaját arra nézve, 
hogy nevöket megmagyarosítják. A körlevél-
ből, mely másoknak is útbaigazítóul szolgálhat, 
közöljük a következőket: 1. A folyamodványt 
a ni. kir. belügyminister úrhoz, a külzeten 
Széli Kálmán belügyminister úr őnagyméltó-
ságához kell czímezni, minden indokolás nél-
kül kell kérni a minister urat, hogy engedje 
meg nevének N. N. névre való megváltozta-
tását. Az új vezetéknév tisztán irandó ki. 
Csakis a vezetéknevet lehet megváltoztatni. 
A régies irásmócl azonban (aá, oó, eö. ew, ch, 
th, S3, ffy, y stb.) ki van zárva. A folyamod-
vány sajátkezüleg irandó alá, a lakás és az 

állás megjelölésével. Ha a folyamodónak kis-
korú gyermekei is vannak s az egész család 
nevét óhajtja megmagyarosítani, a kérvényben a 
kiskorú gyermekek keresztnevei is felsorolan-
dók. A kérvényre 50 kros bélyeg kell. 2. A 
névmagyarosítás iránt a belügyminister úrhoz 
intézett kérvényhez egyszerű esetben csak 
születési bizonyítvány és illetőségi bizonyít-
vány kell. Ha azonban az egész család magya-
rosítja meg a nevét, családi értesítő csato-
landó a kérvényhez. 3. Az illetőségi bizonyít-
ványt a község elöljáróságánál kell kérni azzal, 
hogy abban a község a folyamodó erkölcsisé-
gét is bizonyítsa. Közszolgálatban álló egyén-
nek azonban, minő a tanító is, ha ezen minő-
ségét okmány nyal igazolja, illetőségi bizonyít-
vány nem kell. 4. Ha a belügyminister úrhoz 
intézett kérvény ekként föl van szerelve, egy 
külön kérvény intézendő a járási főszolga-
bíró úrhoz (városi tanítóknál a polgármester, 
illetőleg tanácshoz) azzal, hogy a névmagya-
rosítás ügyében a belügyminister úrhoz inté-
zett kérvényt, mellékleteivel együtt terjeszsze 
föl pártolólag a belügyminister úrhoz. Ez a 
kérvény azonban már bélyegmentes. 

— A „Szarvasi helyi tanító-egyesület" 
tagjainak önképzése czéljából szakkönyvtár 
létesítését határozta el. Nemes szándékának 
végrehajtását illetőleg, tagjainak megadózta-
tása, azok tulajdonát képező pedagógiai 
munkák, folyóiratok, tankönyvek, szépiro-
dalmi és minden egyéb, a tanítói foglalkozá-
sok körébe eső müvek átengedése mellett, 
a művelt s a tanügy és annak munkásai: a 
tanítók érdekei iránt szeretettel viseltető tár-
sadalom tagjainak ismert szívességére és 
áldozatkészségére is számít. E czélból Molnár 
János, tanító-egyesületi elnök, azon kérelem-
mel járul a magyar társadalom minden egyes 
művelt tagjához, a tankönyvek, a pedagógiai 
és szépirodalmi müvek szerzőihez, munkásai-
hoz s azok kiadóihoz, hogy egyesületüket 
ezen nemes szándékában hasonló müvek át-
engedése, ajándékozása által támogatni, pár-
tolni kegyeskedjenek. 

•— Gyűlés. A krassószörényvárm. tanító-
egyesület lugosi járásköre folyó évi április hó 
12-én Lúgoson tartja tavaszi közgyűlését. A 
közgyűlés vitatétele: Mikép lehetne gondos-
kodni arról, hogy az iskolából kikerült gyer-
mekek a magyar nyelvet el ne felejtsék, illetve 
abban tovább is gyakorolhassák és tökélete-
síthessék magukat. Tárgyalja továbbá a kör 
a tanítók egyesületi életének fejlesztése és 
a ,Tanítóic Háza" czímű tételeket is. 

— Kérelem. A magyarországi állami taní-
tók országos egyesületének tagjait kérem: 
szíveskedjenek tagdíjaikat Józsa Dániel áll. 
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tanító úrhoz, mint az egyesület pénztárosá-
hoz Új-Pestre beküldeni. Debreczen, 1899. 
márcz. 22. Kozma László, elnök. 

Siketnéma növendékek fölvétele. Az 
izr. siketnémák országos intézetének a jelen 
iskolaévben, miután az újonnan létesített 
Hirsch báró- és Taub Salamon-féle alapít-
ványi helyeket is betöltötték, 106 növendéke 
volt. Az iskolaév végeztével tizenöt kiképzett 
siketnéma hagyja el az intézetet. A kilépők 
közül ötöt az orsz. izr. iskolaalap-, hármat az 
intézeti alap saját költségén, hatot kedvez-
ményes díjért tartottak el és egy a Wahnnann 
Mór-féle alapítványi helyen volt. Mindezeket 
a helyeket a jövő iskolaévre is betöltik. A betöl-
tésnél tekintettel lesznek a siketnéma gyermek 
korára (7—'0 év) és szülőinek vagyoni viszo-
nyaira. A kérvényeket áprilisban kell az inté-
zet igazgatóságához benyújtani. 

— Értesítés. Addig is, míg az állami taní-
tók orsz. egyesületének tagjai egyenként meg-
kapnák a közgyűlési meghívót, c helyen tuda-
tom, hogy közgyűlésünk az Orsz. Bizottság 
nyári gyűlését megelőző napon, augusztus 
19-én fog Budapesten megtartatni. Debreczen, 
1899 márcz. 22. Kozma László. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Sipos Antal 5 k r ; Cs. I. 2 kr; Sim.onidesz Pál 
10 kr; Orbán Ferencz 5 kr ; Fratila Nikefor 
5 kr ; Farkas Ágoston 5 kr : Mászták József 
20 kr ; Flachta Albert 10 k r ; Szűcs József 
20 kr ; Török Lenke 15 kr : Mihutz Ágost 
20 kr; Ragácsy Géza 10 kr ; M. J. 20 kr ; 
Dragoj Gyula 10 kr : „Család és Iskola" szer-
kesztősége (Kolozsvár) 4 frt. Eddigi gyűjtésünk 
2390 frt <>4 kr. (A Ma. Ta. Ka.-ja által 
kezelt összeggél együtt befo'yt összesen 2471 frt 
72 kr.) 

— A Tanítók Háza javára Hauck Nándor 
tanító (Felső-Galla) 2 'frt 80 krt gyűjtött 
tanítványai között; ezt az összeget Huber 
Ferencz (50 krral) és Hauck Nándor (70 krral) 
4 frtra egészítették ki. A hozzánk küldött 
összeget átadjuk Schmidt Albin pénztáros 
úrnak. 

— Az Eötvös-alap kimutatása. „ Eötvös-
alap"-nál rendes tagsági díjat*) fizettek 
1898 október 20-tól' 1899 január 20-ig: 
Eplényi János Sókut; Ozsváth Miklós Bogár-
falva ; Hrupcsó Samu Gyöngyös-Pata; Szórády 
Dénes K.-Mihályfalva; Gindly János K.-Szt.-
Márton; Pöstényi Endre K.-Zellő; Zsoldos 
Lajos Halas 3 f r t ; Farkas D. Herman; Sió-
vidéki ág. tan. kör 23 fr t ; Blumenstoch Jakab 
Bonyhád ; Gergely János Nádasd; Biró József 

*) A h o l az ö s s z e g n i n c s k i t é v e , 1 f r t t a g s á g i 
d í j fizettetett b e . 

Keszthely 4 f r t ; id. Pazár István Nyiregyháza 
12 f r t ; Németh Márton T.-Fáczánkert; Budai 
Ferencz Toós-Nyárasd; Szoleczky János Leléd; 
Zvarai István Ipoly-Litke; SchäfFer < íyörgy 
Resiczabánya; özv. Braun Józsefné Kispest; 
Szűcs Imre; Mezőbánd és vidéke takarékp. 
2 f r t ; Pozsonymegyei tantest. 5 f r t ; Pollacsek 
C. Vilmos M.-Vásárhely; Brassóm, tantest Tat-
rany 41 frt ; Blumenschein Mór Esztergom ; 
Rheinländer Gusztáv Garamszeg ; Buthy Márton; 
Róth Jakab Franzf'eld 5 f r t ; Cserhalmi Ferencz 
Budapest 353 f r t ; László Gyula Báka ; Szklu-
zál Rezső Bustyaháza 2 f r t ; Budai Tekla 
Mohács 2 fr t ; Berecz Gábor Ostfi-Asszonyf'a; 
Lukács Ferencz R.-Oravicza; Radó Lipót 
A.-Maroth; Pacsesz Emilia Budapest 2 f r t ; 
Mudry József Kolcsó ; Steiger Ferencz Ivassa : 
Köntös Mihály Igar; Blau Mór N.-Magyar; 
Sudy K. János Kassa 22 f r t ; Kocsis András 
Léczfalva; Sz. Szabó Géza Cs.-Szereda; Ku-
tassy Dénes Léva; Müller Imre N.-Márok; 
Macher Endre L.-Komáron 2 fr t ; Weber 
József Izabellaföld; Incze Manó Angyalos 
2 f r t ; Sipos Samu S.-Szt.-György; Göndör 
Ignácz Eger; Stock Henrik líj-Verbász 5 f r t ; 
Gulyás János P.-Majk ; Kaifer Ferencz Koksó-
Mindszent; N. Bertalan Vámfalu. Az esetleges 
észrevételek szives közlését köszönettel veszi 
Schmidt Albin, egyes, pénztáros. (VH., Wesse-
lényi-utcza 44. sz.) 

Halálozások. Mező Dánielné, szül. Almási 
Ida (Mező Dániel temesvári kartársunk és 
munkatársunk neje), életének 37-ik, boldog 
házasságának 10-ik évében tüdőgyuladásban, 
4 napi nagy szenvedés után váratlanul, 
övéinek legnagyobb fájdalmára, 4 kicsiny 
árvát hagyván maga után, f. hó 15-én meg-
halt. — Bartal Alajos vásáruti nyug. kántor-
tanító, életének 79-ik évében Pereden elhunyt. 
56 évig tanított. — D. Szabó Lajos puszta-
feketehalmi (H.-M.-Vásárhely) községi tanító, 
életének 33-ik, tanítói működésének 14-ik 
évében f. évi márczius hó 19-én váratlanul 
elhunyt. — Inczefi Sámuel a kolozsvári uni-
tárius kollégium elemi iskolájának r. tanítója, 
életének 31-ik, lelkes és buzgó tanítói műkö-
désének 9-ik évében rövid szenvedés után el-
hunyt. Áldás legyen emlékükön! 

T a r t a l o m : A p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó k s é r e l m e . 
Mosdóssy I m r e . — A z á l l a m s e g é l y m á s o d i k c z i k l u s a . 
Hitter F e r e n c z . — T é v e s és m e g t é v e s z t ő i sko l a l i í r 
S v á j c z b ó l . Schön J ó z s e f . — K i s e g í t ő o s z t á l y o k f e j -
l e t l e n t a n u l ó k s z á m á r a . Geöcze S a r o l t a . — S z ü n ó r a : 
A c s o n k a p á s z k a . Ember J á n o s . — I r o d a l o m . — 
H i v a t a l o s rész. — T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n f é l é k . 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József dr. 

Budapest, 1899. 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 előljarósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI . KEIÍ., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB. , ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
A magyar tanítók érett gondolkozás-

módjának bizonyítéka, hogjr most az 
országos bizottság ülésén ^né te lve el-
határozta, hogy a nyugdíj-a^ftp fölhasz-
nálására vonatkozólag a szakszerű tudo-
mányos számítások eredménynek isme-
rete nélkül nagyobb agitácziót nem 
fejt ki. És elhatározta ezt azután, hogy 
a tanítók összeségét illető ügyben már 
közel két év óta nagy érdeklődés mutat-
kozik mindenfelé. 

Valóban alig van oly óhajtá^melynek 
megvalósításánál az okos /mmérséklet 
nagyobb erény és annak joft^ányagolása 
nagyobb veszedelem lenné. Tisztán mél-
tányossági és látszólag egeden észszerű 
követelmények kierőszakolni tönkre-
tehetné pár év alatt a mäg^ar nép-
tanítók e legnagyobb anyagi támaszát, 
melyből már jelenleg is évenkint egy 
millió forintot osztanak ki a munka-
képtelenné vált tanítók megmentésére 
a kuldusbottól, továbbá az özvegyek és 
árvák könnyeinek letörlésére. 

Különösen kiemeljük ezt a mozza-
natot. mert az önmegtartóztatás erénye 
sok más tekintetben ritkán található 
föl a tanítók között és nem egy buzgó 
tanító jóakarata, de meggondolatlan 
lelkesedésével sok homokba furott tervet 
teremtett meg és sok keserűvé vált 

reményt ébresztett föl. Mert hiszen a 
túlzás a jóakaratban mindenkor veszé-
lyesebb, mint a gonosz szándékban, és 
lemondani évek hosszú során át táplált 
eszményképeinkről kínosabb, mint a 
váratlan csapás. 

Az önmegtartóztatásnak azonban ne-
mes gyümölcse is van: a siker. Majd 
akkor, ha a mathematikus szakértők 
tanácsadása alapján egészen pontosan 
megállapíthatjuk, hogy mit kérhetünk 
és mennyit javasolhatunk és azt a 30.000 
magyar tanító és kisdedóvó egyértel-
miileg kéri, mint egy ember emelvén 
föl szavát, az a szó bizonynyal nem fog 
a pusztában elhangzani és hatását meg-
fogjuk érezni. 

Az 1891: XLIII. t.-cz. is sokat segí-
te t t e tekintetben, sokat mindenekfölött 
abban, hogy a nyugdíjazás összege a 
jövedelem arányában állapíttatott meg s 
ma már a teljes nyugdíját élvező agg 
tanító nem kénytelen olykor 150—200 
forintnyi kegyelem-kenyérhez hasonló 
fillérekből élősködni, és sokat segített 
abban is, hogy a tanítók árvái számára 
biztos megélhetést biztosított a fölállí-
tot t és közelebb a kecskeméti nagy 
intézettel kiegészítendő állami árva-
házakban. 

De a javulás még tovább is haladhat. 
Igaz ugyan, hogy 1893 óta éppen az 
említett törvény által létesített refor-

Lapuuk 14-ik számához két melléklet van csatolva. 
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mok következtében a tőkésített vagyon 
kamatai már nem elegendők többé a 
nyugdíjak és segélyezések fedezésére, 
bár akkor még felét sem értük el az 
első teljes nyugdíjazás évének, de az 
alapnak évi jövedelme ma már másfél-
milliót is meghalad és így még most is 
(1897-iki számítások szerint) 605.000 
forintot lehetett egy év alatt tőkésíteni. 
És erre a nagy megtakarításra néhány 
év múlva már alig lesz szükség. 1892-ben 
kerekszámmal átlag még csak 150 f r to t 
kapott a nyugdíjazott tanító, ma közel 
800 forintot, és vannak egyesek, bár 
még igen csekély számmal, kiknek nyug-
díja (1870-től számított 27 évi szol-
gálat után is) már 1000 forintot is 
meghalad. 

Mindenesetre szükséges azonban, hogy 
az alap biztosítása érdekében is igye-
kezzünk az alap jövedelmét emelni. 
Emelni kell az állam és az iskola-fön-
tartók hozzájárulásának összegét, sőt 
maguknak a tanítóknak hozzájárulását 
is. A országos bizottság tagjai az összes 
tanítók nevében készséggel megajánlot-
ták azt és bízvást tehetik, mert kétség-
telen, hogy szívesen áldozza a tanító 
évi fizetésének 2°/o-a helyett a 3%-ot , 
sőt esetleg többet is, ha látja, hogy 
aggkorára teljesen biztosítva lesz és 
özvegyei ós árvái sem fognak ezentúl 
évi 25—60 frt könyöradományt kapni, 
mint eddig történt. Pedig ez az összeg 
éppen nem jelentéktelen, 1876 óta a 
tanítók filléreiből 3,320.305 fr t gyűlt 
be, a ma minteg}r 13 millióra menő 
alapnak több mint egy negyedrésze. 

Ily előzmények után valószínűnek 
látszik, hogy a tanítóknak a nyugdíj-
alapban való részesedés végett nem 
kell többé megvárnia a 65-ik életévet, 
midőn nehéz munkája után a pihenést 
már alig élvezheti s gondoskodás tör-
ténhetik arra nézve is, hogy ne legyen 
feje fölött Demokles kardjaként az a 
10 évi időtartam, mely alatt meg-
nősülni is fél s minden balesettől ag-

gódva retteg, mert tíz évig még a jelen-
legi szabályok szerint is csaknem tel-
jesen jogtalannak tekintheti magát. 

Nagy és fontos dolog tehát a taní-
tók nyugdíjaztatásának reformkérdése. 
Egyes nagyobb városok tanítói, kiknek 
külön nyugdíjalapjaik vannak, közönyö-
sen tekinthetnek ugyan, mint emberek 
és családapák erre a vagyonra, de nem 
mint tanítók, mert minden gondolkozó 
tanítónak tudnia kell, hogy az országos 
nyugdíjalap, mely — az állam vasútiakét 
kivéve — nagyságánál fogva is a leg-
tekintélyesebb az országban, a tanító-
ság jövőjének legszilárdabb anyagi tá-
masza s tudnia kell mindenek fölött, 
hogy éppen ma, midőn az Eötvös által 
lelkesedésben egységessé te t t tanítói 
kar ismét boml adózni kezd vidékek, 
felekezetek és nemzetiségek szerint, ez 
az alap az, mely a tanítóság nagyobb 
felét (ma már húszezeren fölül) egye-
sítve, a tanítói kar egységének és ha-
ladásának legbiztosabb s jóformán egye-
düli támasza. 

Nagy és lélekemelő volt tehát a 
tanítók önfegyelmezett magatartása a 
nyugdíjtörvény reviziója tárgyában. 
Legyen ez továbbra is így. Legyünk 
okosak, mint a kigyók; szelídek, mint 
a galambok s a jövő század dicsérettel 
emelendi ki a mai nemzedéket, mely 
igaz és nagy reformokat fog kivívni a 
nyugdíjtörvény revíziójának gyorsan 
közeledő napján. 

(Budapest.) György Aladár. 

Az Országos Ilizottság közgyűlése. 
Magyarország tanítóinak képviselő-testülete 

nagycsütörtökön d. e. 9 órakor tartotta 
Lakits Vendel elnöklete alatt tavaszi köz-
gyűlését Budapesten, a felső-erdősori elemi 
iskola díszes tornatermében, mintegy 250 
tanító jelenlétében. 

Az elnök, megnyitójában, örömének ad 
kifejezést, hogy koronás királyunk kegye 
Wlassics Gyula kultuszminister urat meg-
hagyta a kormányváltozás alkalmából a mi 
vezérünknek továbbra is. Együttes munkás-
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ságra serkentvén a tagokat s a gyűlést meg-
nyitván, a jelenvoltak megbizásából üdvözlő 
táviratot küld a ministernek. 

Hajós Mihály titkár jelenti, hogy belépett 
a szövetségbe 85 tanítóegyesület s ezek tag-
jainak száma 15.543. Rendes tagul 55, örökös 
tagul 1 és alapító tagul 19 egyesület lépett 
be. A tagok között van 7 országos egyesület 
4083 taggal. Sajnos, hogy a felekezeti tanító-
egyesületek maradnak távol. 98 katholikus 
tanítóegyesület közül 4, 36 ág. ev. egyesület 
közül 4, 39 ref. egyesület közül 14 és 
81 általános egylet közül 59 lépett be tagul. 
Gör. kel. egy sem, gör. kath. pedig csak 
1 lépett be. E jelentés elhangzása után 
jöttek a terembe általános éljenzés közepette 
Zsilinszky Mihály államtitkár, Axaméthy Lajos 
és Molnár Viktor ministeri tanácsosok, 
Halász Ferencz és Klauzál Gábor osztály-
tanácsosok. Lakits Vendel üdvözölte meleg 
szavakkal a ministerium megjelent tagjait, 
mire Zsilinszky Mihály államtitkár úr meg-
köszönvén az üdvözlő szavakat, kijelenti, 
hogy a tanügyi kormány élénk érdeklődéssel 
viseltetik az ország tanítósága munkája iránt, 
valamint a ma tárgyalás alá kerülő minden 
tétel iránt. 

Göőz József dr. indítványára első pont a 
„Tanítók Háza" ügye volt. Józsa Dániel fölol-
vasta indítványát, azt lelkes, nagy tanulmány-
nyal okolta meg s kérte annak elfogadását 
(1. lapunk 12. számát). Az alsószabolcs-hajdú-
vidéki T. E. az internátusok létesítésére orszá-
gos alap létesítését, a bács-bodrogm. t. e. a 
magyar vidéki tanítók tanuló gyermekeinek 
Péterfy-internátusa létesítését, 25 frtos rész-
vények kibocsátását indítványozza. Szűcs Dá-
niel, siklósi tanító, a felsőbaranyai ref. t. e. 
elnöke elfoglaltsága miatt csak levélben küld-
het 25 frtot a Tanítók Háza, 25 frtot az 
internátusok alapja javára. A beregmegyei 
t. e. kötelezi magát, hogy 200 frttal járul 
a Tanítók Háza czéljaira. Háray Gyula (Tren-
csén) a 25 frtos részvény helyett 10 frtost 
ajánl. Járossy Endre (Rozsnyó) a gömörme-
gyei tan. egyl. nevében indítványozza, hogy 
majd a nyugdíjtörvény revíziójakor az eddigi 
2°/o háromra emeltessék- föl, az lYo-ból az 
ország különböző részein internátusok szer-
veztessenek, hol egyszersmind a tanító-árvák 
is elhelyezhetők volnának. A Tanítók Háza 
amortizácziós kölcsön útján volna fölállítható. 
Péterfy Sándor Józsa javaslatának elfogadását 
kéri. Király Károly a polgári iskolai tanítók 
nevében jelenti, hogy orsz. egyesületük hatá-
rozatából kifolyólag hozzájárul az eszméhez, 
csak azt kívánja, hogy az összes tanügyi 
munkások háza legyen. Gábél Jakab (Nagy-

várad) fontosabbnak tartja a vidéki interná-
tusok kérdését, ő csak ezek létesítése után 
óhajtaná a Tanítók Házát. Józsa Mihály a 
polgári isk. tan. orsz. egyesületének gyűlésé-
ről a napilapokban megjelent tudósításról 
szól s örömmel konstatálja, hogy az a hozott 
határozattal nem egyezik, mint azt Király 
Károly bejelentéséből látja. Volenszky Gyula 
rövid fölszólalása után Nagy László a X-ik 
tanügyi kongresszus határozata értelmében 
óhajtja, hogy a Tanítók Háza az összes taní-
tással foglalkozó munkások közös alkotása 
és otthona legyen. Simon Károly (H.-Hadház) 
Göőz József, Lővy Mór, Klingenberg Jakab 
rövid hozzászólása után elnök kijelenti, hogy 
Józsa Dániel javaslatát a gyűlés általános-
ságban elfogadja, a többi indítványokkal 
együtt az igazgatótanácsnak adja ki azzal 
az utasítással, hogy ez közöltessék minden 
tanító-egyesülettel, azok véleményét kérje be 
s azokat majdan összegezve, egyik közgyű-
lésnek végleges határozathozatal czéljából 
mutassa be. 

Ember János ismertette ezután javaslatát. 
A ministeri jelentésekből összeállított szám-
csoportok szériát ismertette a nyugdíjalap 
fejlődését és jelenlegi állapotát. E szerint az 
ország 28.840 tanítója közül 20.168, tehát 
70% volt tagja az intézetnek. Az alap tiszta 
vagyona 12,779.973 frt. A jövedelem 1,602.592 
forint. Az összes kiadás 997.610 frt. ebből 
nyugdíjra 945.000 frt fordíttatott. 1892-ig a 
kamatjövedelem elegendő volt a nyugdíja-
zásra, azóta a többi bevételeket is igénybe 
kell venni. Az alap 605.000 frttal növekedett. 
Állami hozzájárulásból 3,000.000, az iskola-
föntartók díjaiból 5,146.364, a tanítók járan-
dóságaiból 3,320.305, a 15 krokból 697.181 
forint képezték az alap vagyoni forrásait. A 
tanítói nyugdíj átlaga a 300 frton alul van. 
Tűrhető nyugdíja 20%>-nak vau. Végleges 
intézkedés előtt bevárandó az 1898. évi 
ministeri jelentés. Általános kívánalmak : 
1. A szolgálati idő leszállítása 35 évre, 2. az 
egész javadalom beszámítása, 3. 5 szolgálati 
év után a családnak végellátásban részesítése, 
4. a szolgálati időnek a tényleges szolgálat 
kezdetétől való beszámítása. Javasolja, hogy 
ezeket a kívánalmakat az Orsz. Biz. tartsa 
fönn jövőre is és hogy elvileg járuljon hozzá 
a magasabb járulék fizetéséhez. Józsa Dániel 
a magasabb járulékot nem fogadja el. Kurz 
Sámuel óhajtja, hogy a család Í0 évi szol-
gálatnál rövidebb idő után is végellátásban 
részesíttessék. Schön József kéri, hogy kérvényt 
ez ügyben most is adjon be az Orsz. Bizott-
ság. Korócz Dániel (Szikszó) fölemh'ti az állami 
tisztviselők s a tanítók nyugdíjjáruléka közötti, 
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reánk nézve súlyos különbséget. A járulék 
fölemelése ellen van. Péterfy Sándor emlékez-
tet Molnár Aladárra, a nyugdíjtörvény elő-
adójára s kéri, hogy a Tanítók Házában egy 
Molnár Aladár-szoba alapíttassék. Klauzál 
Gábor min. osztálytanácsos, a nyugdíjügy elő-
adója, szívesen és figyelemmel kiséri a tanítók-
nak ily irányú munkásságát és kívánalmait. 
Biztosítja a tanítóságot a minister jóakaratá-
ról. A tanügyi kormány azon lesz, hogy a 
lehetőség szerint valami kevés megterheléssel 
öszhangba hozassék a tanítói nyugdíjtörvény 
az állami tisztviselőkével. Elnök köszönetet 
mond Klauzál tanácsos úrnak azért a szives 
jóságáért, melylyel ügyünket vezeti. Ember 
János záró-beszéde után az előadói javaslat 
a többi indítvány mellőzésével elfogadtatott. 

Kovács Dániel az Orsz. Bizottság szélesebb 
alapra fektetésének kérdésénél indítványozza, 
hogy: 1. az igazgató-tanácsnak legalább Vs-a 
vidékiekből álljon ; e végből az alapszabályok 
módosítandók; 2. az Ort z. Bizottság értesítőt 
adjon ki, melyet tagjainak megküldene. 
Polónyi Mátyás és társai egy közgyűlés tar-
tását kérik. Simon Károly azt kívánja, hogy 
az orsz. jellegű egyesületek elnökei tagjai 
legyenek az igazgató-tanácsnak. A közgyűlés 
egyhangúlag kimondja, hogy az alapszabályok 
módosítandók, azok véleményezés czéljából a 
tanítóegyesületeknek küldendők meg. Az érte-
sítő kiadásának ügye az igazgató-tanácsnak 
adatik ki. 

Kurz Sámuel pénztáros jelentése szerint 
alapítványokban 615 frt, rendes tagsági díj 
fejében 579 frt 25 kr, az egyéb bevételekkel 
együtt az összeg 1284 frt 18 kr; kiadás 
471 frt 13 kr. Schön József ellenőr javaslatára 
a közgyűlés köszönetet mond a pénztárosnak. 

A beadott indítványok közül Simon Ivárolyét, 
mely az ötödéves korpótlék ügyében petitiót 
kiván, elfogadta a közgyűlés, úgy szintén 
Király Károlyét (Pásztó) is, melyet hazai és 
vidéki fürdőkben levő alapítványi helyeknek 
nyilvántartása és azoknak tanítók részére 
leendő megszerzése tárgyában adott be. A 
trencsénmegyei t. e., a zólyommegyei t. e. és 
Schön József indítványára a félárú vasúti 
jegyek megszerzése érdekében kérvényt nyújt 
be. Király Károlynak a párisi világkiállításon 
való résztvételt czélzó indítványa a Budapesti 
Tanítótestületnek, az Aradmegyeieké pedig, 
mely a járványos fertőző betegségek ellen-
súlyozását czélozza, az igazgató-tanácsnak 
adatott ki. Péterfy Sándor a Népnevelők 
könyvtárát ajánlja a jelenlevők szíves figyel-
mébe. Az elnök zárószavai után Király Károly 
az elnöknek és titkárnak köszönetet mond, 
mire az ülés elnök éltetésével eloszlott. 

Gyűlés után közös ebéd volt a Drechsler-
féle vendéglőben, hol Lakits Y. a királyra, 
Péterfy S. a ministerre, Böngérfi, J. Lakitsra, 
Király K. Péterfyre, mások a vidékiekre 
emelték poharukat. H. M. 

Második előadás a gazdasági 
ismétlő-iskolában. 

*§•> A különböző talajnemekről. 
( E l ő k é s z ü l e t : a t a n í t ó a t e r e m b e v i t e t e g y d o b o z b a n 
f u t ó h o m o k o t , f e k e t e h o m o k - , a g y a g - és kavic . -os-
t a l a j t , ü v e g b e n e c z e t e t és v i z e t . — M e g j e g y e z n i 

k i v á n o m i t t , h o g y az a t . , k i a t a l a j n e m e k t á r g y a -
l á s á b a f o g , t e k i n t e t t e l l e g y e n k ö z s é g é n e k t a l a j á r a ; 
e z t b ő v e b b e n i s m e r t e s s e , a t ö b b i r ő l o s a k f u t ó l a g o s a n 

t e g y e n e m l í t é s t . ) 

Kedves gyermekeim! 
A mult órán megtanultátok azt, miféle két 

fő alkotórész képezi talajunkat, termőföldün-
ket, t. i. elmállott ásványi részek és az álla-
tok, növények elkorhadt részei; mai napon 
megtanuljuk azt, hogy hányféle talaj van, 
mik ezeknek az ismertető jelei, tulajdonságai 
s hogyan kell azokat megművelni. 

Ügy-e bár, gyermekeim, ti is tapasztaltátok 
már azt, hogy itt községünk kertjeiben, de 
meg községünk körül is fekete földet látunk, 
azonban ha nyugot felé megyünk s a csordajá-
rást elhagyjuk, ott már megváltozik talajunk 
egészen, azt mondják rá, úgy-e bár: hogy 
homokföld. 

Látjátok, a talajnak elnevezése attól függ, 
hogy milyen alkotórész van benne legtöbb; 
ha azt látjuk, hogy a talajban legtöbb homok 
van, akkor azt mondjuk rá : ez homoktalaj; 
ha azt látjuk, hogy agyag benne a túlnyomó 
rész : agyagtalaj a neve és így tovább. 

A szerint, a mint a talajok egyik-másik 
kőzetek elmálásából keletkeztek, több keve-
sebb szerves maradványnyal keveredve, igen 
sokféle talajt lehetne megkülönböztetni, de 
nekünk leginkább arra van szükségünk, hogy 
a környékünkön levő talajnemekkel ismerked-
jünk meg tüzetesebben. 

Nézzétek csak! mi van ebben a dobozban? 
— Homok! . . . Úgy van, ez homok, látjátok, 
ebben legtöbb ásványi részekből származott 
anyag van, ha megnézzük, szabad szemmel is 
jól láthatjuk benne a kvarcz-szemcséket (szem-
lélteti). 

Tapasztalhattátok, midőn a homokföldön 
jártatok, különösen ha a nap rásütött, ugy-e 
szinte fénylett, csillogott benne valami? Ez 
nem más, mint a még el nem mállott ásványi 
darabocskák. 
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Nézzétek, ha ujjaink közé veszszük e homo-
kot, milyen száraz, érdes a fogása, mintha 
csak sót morzsolgatnánk, de meg, ugy-e bár, 
minden szem külön áll, semmi összefüggésük 
nincsen (a gyermekek megtapintják s ezt 
észlelik). 

Most nézzétek, tenyeremre öntök belőle s 
kissé ráfuvok, . . . mind elment a tenyeremről, 
így van ez a természetben is; az ilyen homo-
kot, mivel nincs semmi összetartása, a szél 
is könnyen tovább viszi, azért az ilyen talajt 
futóhomohiak nevezzük. 

Sokan azt hiszik, az ilyen futóhomokot nem 
is lehet semmire fölhasználni. Igaz, hogy nem 
oly becses és értékes, mint más talaj, de az 
okos, számító gazda ebből is tud magának 
jövedelmet előállítani. Hogyan? Majd el-
mondom ! 

Ha van valamely gazdának ilyen futóhomok-
területe, buczkása, a homokbuczkákat szépen 
elegyengeti, a mennyire lehet, egyenletessé 
teszi talaja fölszinét, már most, ha ezzel 
készen van, nehogy talaja fölső részét elvigye 
a szél, úgy segít magán, hogy a homokot 
megköti, még pedig úgy, hogy hord rá 
szalmát, azt elteregetve birkákkal beletapos-
tatja, vagy ha birkája nincs, akkor ásó hegyé-
vel a szalmát a homok közé veregeti; ez 
némileg megköti a homokot s nem bir vele 
szél uram olyan könnyen. Ekkor a gazda igen 
előnyösen beülteti az ilyen — eddig haszna-
vehetetlen — futóhomok-területet európai 
fajta szőlővel, vagy erdőt létesít rajta; külö-
nösen alkalmas e czélra az akáczfa, nyirfa, 
erdei fenyő stb. 

A homok megkötése két szempontból is 
érdekében áll a gazdának, egyrészt, hogy 
hasznosítsa földjét, másrészt a homokot a szél 
ne vigye a szomszédja vetésére, hol annak 
kárt tehetne. 

De van egy másik, praktikus módja is a 
homok-megkötésnek, t. i. szélfogó gátakat 
kell állítani. Ez úgy készül, hogy észak és 
kelet felől, honnan legtöbb szelek járnak, a 
kerítés- vagy szárnyék-készítéshez hasonlóan 
leállogatunk a földbe nádat, tengeri, czirok-
szárat vagy rőzsét, középen, hogy el ne dűl-
jön, kétfelől megkorczoljuk. Ennek védelme 
mellett ültetünk néhány sor szőlőt vagy fát, 
s pár év múlva, ha ezek megerősödtek, a 
szélfogók helyeikből fölszedendők s előbbre 
viendők, vagy újakat állítunk a földbe s ezen 
eljárást mindaddig folytatjuk, míg a kijelölt 
terület beültetve, a növény megerősödve 
nincsen. 

* 
* * 

Mondd el most nekünk N! mitől függ a 
talajok elnevezése? 

Mire mondjuk azt, hogy homoktalaj ? 
Milyen fogása van a homoknak ? 
Van-e részecskéinek összetartása ? 
Hogy nevezzük az olyan homokot, melyet 

a szél elvisz, N? 
Lehet-e a futóhomokot valamire használni, 

értékesíteni ? 
Mi módon lehet a homokot megkötni ? 

* 
* * 

Már most nézzük csak, alkalmas-e minden 
homoktalaj az európai szőlőfaj termelésére ? 

Azt hiszem, hallottátok már ti is, hogy a 
szőlőnek nagy ellensége a filloxera. Nézzétek, 
e képen be tudom mutatni, ez egy sárgaszinű 
apró rovar, (itt nagyított alakban van föltün-
tetve) mely leginkább a szőlő gyökereit támadja 
meg s a hová egyszer befészkeli magát, ott 
az egész község szőlője mihamarább kipusz-
tul. Szerencsés az a vidék, a melynek homok-
talaja is van, még pedig azért, mert a homok-
ban a filloxera nem képes megélni; e félel-
metes ellenség a homokszőlőket nem támadja 
meg. A homoknál, látjuk, minden szem külön 
van, nem képes benne petéit lerakni, mert 
bármerre megy, a homok utána összefolyik, 
de meg a homok érdes lévén, a filloxera érzé-
keny, finom testecskéjét (veszett volna ki a 
fajtája!) megsérti, fölkarczolja. Ez az oka 
annak, hogy ő kelme a homokban nem szeret 

Azonban jól jegyezzétek meg gyermekek, 
hogy csakis olyan homoktalajban nem félhet 
a gazda e szőlőszörnytől, a mely talajnak 
legalább 3/i része homok, mert ha kelleténél 
több agyagot tartalmaz, akkor megél benne 
a filloxera s megtámadja, tönkreteszi a szőlőt. 

Ha tehát a gazda oly gondolattal akarja 
beültetni homokfoldj ét szőlővel, hogy abban 
a filloxerától ne kelljen tartani, előbb vizsgálja 
meg talaját; ezt pedig igen könnyen meg-
teheti, ilyenformán, nézzétek! 

Itt van egy rakás homok, én ezt megnedve-
sítem, (vízzel összekeveri) most ebből egy 
körte-alakot formálok, így ni! megvan! 
Hasonlóképen teszem ezt, nézzétek, e másik 
rakás fekete homokkal (ezt is megnedvesíti a 
t. és belőle körte-alakot csinál). 

Figyeljetek csak, mi fog történni?! 
Nézzétek, fölemelem e homokból készült 

körte-alakot, (a vékonyabb végét fogva, 3 uj-
jal fölemeli) . . . potty! . . . elszakadt; miért, 
mert nincsen a homoknak összetartó ereje, 
daczára, hogy megnedvesítettem. 

Most, nézzétek, ugyan úgy emelem föl a 
fekete homokból készített körte-alakot is; 
(fölemeli s mással is 3 ujjal fölemelteti,) lás-



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 . SZÁM. 

sátok, ez nem omlik le, nem pedig azért, 
mert ebben a fekete homokban már van 
agyag is annyi, mely ezt összetartja. 

Mit gondoltok, melyik föld volna alkalmasabb 
a szőlő termelésére ? . . . . 

Lgy van, az, melynél a körte-alak szétválik, 
mert ebben nincsen annyi agyag, mint a má-
sikban, ezt a filloxerától nem kell félteni. 

Jegyezzétek meg, az ilyen futóhomokot 
immúnis talajnak szokás nevezni. 

Ugy-e bár, ezt a próbát minden gazda 
megteheti a maga földjén, saját biztosítására, 
nem kerül sem költségbe, sem fáradságba. 

* 
* * 

Mondd meg csak N! hogy hívják e szőlőnek 
ama nagy ellenségét, mely leginkább annak 
gyökerein élősködik? 

Meg tud-e ez élni mindenféle talajban ? 
Miért nem? 
Alkalmas-e minden homoktalaj az európai 

szőlőfaj termelésére ? 
Hogy győződjék meg a gazda arról, hogy 

ő a homokföldjén bátran ültethet szőlőt, nem 
kell a filloxerától tartania N ? Jól van! (E 
kérdések alapján czélszerű több tanulót ki-
kérdezni.) 

* 
* * 

E kitérés után visszamegyünk, gyermekeim, 
a homoktalajra. 

A futóhomokról már szólottunk, de ezen-
kívül van ám olyan homoktalaj is, a mit a 
szél nem hord el oly könnyen; nézzétek, 
bemutatom, ez már barnább szinü is s részecs-
kéi is valamivel összetartóbbak, még pedig 
azért, mert ebben agyag is van. Az ilyent 
agyagos homoktalajnak hivjuk. Ebben már meg-
terem a rozs, burgonya, tatárka, csicsóka. 

Yan még ennél is jobb homokföld, az u. n. 
fekete homok; ime, ez az, nézzétek (a gyer-
mekek megszemlélik). 

Ebben már van homokon és agyagon kívül 
televény is. 

Televénynek nevezzük egyszóval a fölbomlott 
szerves maradványokat, melyek úgy keletkez-
nek, illetve válnak televénynyé, hogy az 
elhullott állatok fölbomlanak, a növény-gyö-
kerek, lehullott levelek, kórós növények stb. 
a levegő és nedvesség behatása folytán elkor-
hódnak. 

A fekete homok igen jó föld, benne már 
j ól megterem a buza, tengeri, árpa, zab, répa, 
dohány, lóhere és luczerna; e két utóbbi 
különösen akkor díszlik, ha a talajban bizo-
nyos rész mész is van. 

Hogy van-e mész a talajunkban, arról is 
könnyen meggyőződhetünk. Nézzétek csak, 
ebben az üvegben eczet van, én ebből most rá-

öntök erre a marék földre (megteszi) ugy-e bár 
sistergést, pezsgést hallotok? 

No Péter, fogd ezt a másik darab földet, 
önts rá ebből az eczetből, tedd a füledhez! 
Ugy-e bár pezseg? — E pezsgés annak a jele, 
hogy e földekben mész van. 

Tehát, mint látjátok, eczetnek a földre való 
ráöntése által tudhatjuk meg, van-e mész a 
földben, vagy nincsen. 

Ezt jó ám tudni a gazdálkodó embernek, 
mert olyan földbe, a melyikben nincsen mész, 
hiába veti a herét, meg a luczernát, csak 
sínyleni, nem díszleni fog benne. Az olyan 
talajt, a melyikben mész van, nagyon szereti 
a lóhere, luczerna, baltaczim; az ilyen talajban 
díszlenek a hüvelyesek is, mint a bab, borsó, 
lencse, de nagyon meghálálják a meszes föl-
det a kemény magú gyümölcsfák is, mint a 
cseresznye, meggy, szilva és a baraczk. 

Mindezekért fontos, hogy a gazda, mennyire 
lehet, ismerje talaja összetételeit. 

* 
* * 

Hányféle homoktalajt ismerünk mi, N? 
Mit termelhetünk a futóhomokban ? 
Mit termelhetünk az agyagos homokban ? 
Mit termelhetünk a fekete homokban ? 
Mi van a fekete homokban a homokon 

kívül ? 
Hogy keletkezik a televény, N ? 
Hogy tudjuk meg, hogy van-e mész a talaj-

ban, N? 
Miért jó ezt tudni a gazdának? 
Miféle növények igényelik a meszes talajt? 

* 

* * 

Ti már, úgy hiszem, mindannyian jártatok 
kint a homoki szőlőkben; ha nyáron mezítláb 
mentetek rajta, úgy-e bár, szinte égette a lába-
tokat ? A homok nagyon hamar fölmelegszik, 
de hamar is kihűl. Ha eső éri, hamar elnyeli, 
de hamar is elpárologtatja a vizet. 

Innen van az, hogy nyáron, ha zápor-eső 
jön, kiveri a kapásokat, azt mondják: sebaj! 
mert alig hogy eláll az eső, kisüt a nap, ők 
újra kapálhatják a homokföldet, még csak 
nem is igen ragad a kapához, más föld pedig 
mellette, mely nem homok, még sáros is. 

Jegyezzétek meg, a homok nagyon laza, 
meleg természetű föld, e miatt a trágya 
nagyon gyorsan fölbomlik, elkorhad benne; 
azért a homokföldre egyszerre nem viszünk 
sok trágyát, elég holdankint 10 —12 szekérrel, 
de ezt gyakrabban megteszszük, pl. minden 
2., 3. évben. 

Minthogy a homok, mint mondám, nagyon 
heves, meleg természetű, hogy melegségét 
mérsékeljük, a több nedvességgel bíró. hideg 
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természetű trágyával trágyázzuk; ilyen a 
szarvasmarha- és a sertéstrágya; ka ez nem 
áll módunkban, akkor érett trágyát kell reá 
vinni, ez által lazaságán is segítve lesz, kötöt-
tebbé teszi az érett trágya. 

Ha a gazdának van homokföldje is, meg 
agyagföldje is, mindig azon iparkodjék, hogy 
őszszel is, meg tavaszszal is a homokföldjén 
végezze előbb a vetést. Miért ? Azért, mert 
tudjuk, hogy őszszel már a szelektől, meg a 
hidegtől kell tartanunk, tehát míg ezek be 
nem állanak, a homoktalajban elvetett növény-
nek erősödnie, megbokrosodnia kell. Tavasz-
szal meg azért kell előbb bevetni a homok-
földet, hogy azon nedvességet, melyet egész 
télen át az eső, meg hőiéből magába szítt, 
el ne párologtassa, hanem a belevetett növé-
nyek azt fejlődésükre fordíthassák 

* 

Mit tanultunk a homoktalajról, milyen 
annak a fogása, N? 

Ha megázik, mi történik vele ? 
Könnyű munkálatú föld-e ez ? 
liagad-e a munkaeszközökhöz, N ? 
A meleg iránt hogyan viseltetik ? 
Milyen trágyával kell trágyázni, N ? 
Milyen időközökben, mennyit vigyünk egy 

holdra ? 
Tavaszszal és őszszel miért kell a homok-

föld bevetésével sietnünk, N ? 
* 

* * 

Azt hiszem, vannak köztetek többen, kik 
láttak már sárkemenezét csinálni, de azt meg, 
hogy édes anyátok tapasztotta a katlant, vagy 
a ház falát; valamennyien láthattátok. No hát 
az a föld, a mit ilyenkor tapasztásra használt 
édes anyátok, az agyagföld volt. 

Az agyagföld, más földnemhez hasonlóan, 
különböző ásványok elmálása folytán jött 
létre; magában véve az agyag terméketlen, 
hanem ha más alkotórészekkel keveredik, mint 
homok, mész, televény stb. igen jó termő-
földdé válik. 

íme, nézzétek, itt van az agyagföld (bemu-
tatja). Ennek szine barna, ebben túlnyomó 
rész az agyag, ezenkívül van benne homok, 
mész és televény is. 

Az agyagtalaj teljesen ellentéte a homok-
nak, ennek már részecskéi is összetartóbbak, 
e miatt megmunkálni is nehezebb, mint a 
homoktalajt. Fogása nem érdes, sőt ha meg-
nedvesítjük, egészen puha (bemutatja), tegyé-
tek csak orrotokhoz, ágy-e sajátságos agyag-
szaga van ? 

Most tegyétek nyelvetekhez! Mit tapasztal-
tok, úgy-e odatapad? 

Nézzétek, ha vizet öntök rá, gyúrhatom, 
mint a tésztát; az ily földből készülnek a 
cserépedények is, mivel ezt nedves állapotban 
formálni lehet. 

Ha az agyagtalaj megázik, sár képződik 
belőle, mivel a vizet nehezen veszi be; azután 
sokára is szárad ki, megszáradás után meg-
kérgesedik, megrepedezik. 

Az agyagtalajt kötöttnek mondjuk, mert 
akár kapával, ásóval, akár ekével nehezen 
lehet művelni, nedves állapotban nagyon tapad, 
száraz állapotban nehezen veszi be az ekét 
és nagy rögök maradnak rajta. 

Mégis tanácsos az ilyen talajt őszszel föl-
szántani tavasziak alá, hogy a téli időjárás a 
rögöket elmálaszsza, porhanyítsa. Legjobb 
munkát végezhetünk rajta nyirkos állapotban. 

Az agyagtalaj, minthogy sokáig tartja ma-
gában a nedvességet, nehezen is melegszik 
föl, hideg természetű; azért erre már, ha 
lehet, kevésbbé vizenyős, melegtermészetű ló-
vagy birkatrágyát vigyünk, vagy pedig ne 
hagyjuk trágyánkat túlérni, hanem félérett 
állapotban hordjuk azt reá. 

Minthogy ebben a trágya — kötöttsége és 
hideg természeténél fogva — több idő alatt 
korhad el, ritkább időközökben 5., 6. évben 
trágyázzuk meg, de nagyobb mennyiségű trá-
gyával; 20 — 30 szekérrel is számíthatunk 
holdanként, földünk minősége szerint. 

Az agyagföldben néha 2—3 év múlva is 
találhatunk trágyadarabot. 

Kötöttségét a gyakori szántás, ásás, kapá-
lással és a félérett trágya reávivésével lazít-
hatjuk. 

A felérett trágyát arról ismerjük meg, hogy 
benne még a szalmaszál fölismerhető, tele van 
szívódva trágyalével, de ha villahegygyel vagy 
bottal megpiszkáljuk, az szét fog mállani. 

Jó művelés mellett az agyagföld kitűnő 
búzatermő föld. Jól megterem benne árpa, 
zab, repcze, bükköny, tengeri és a répa, de 
már rozsnak és burgonyának nem alkalmas. 

* 
* * 

Milyen földet használnak tapasztáshoz, N ? 
Egymagában termőképes-e az agyag ? 
Mivel keverve szokott előfordulni? 
Tulajdonságára nézve minek ellentéte az 

agyagtalaj ? 
Milyen a homok, milyen az agyag fogása, 

tapintása, N ? 
Milyen szaga van az agyagnak ? 
Mihez tapad az agyag ? 
Esőzések alkalmával mit tapasztalunk a 

homoknál, mit az agyagnál, N ? 
Melyik talaj melegszik föl előbb ? 
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Mit könnyebb megmunkálni, a homokot-e, 
vagy az agyagos földet ? 

Miért P 
Milyen állapotban legjobb az agyagföldet 

megmunkálni, N? 
Miért ? 
Miért kell őszszel a tavasziak alá az agyag-

talajt fölszántani ? 
Mivel s mily állapotban levő trágyával 

trágyázzuk a homoktalajt, az agyagtalajt? 
Miért? 
Hányadik évben kell s mennyi trágyát 

vinni a homok-, az agyagföldre, N? 
Miről ismerhető föl a félérett trágya ? 
Miket lehet termelni az agyagföldön ? 

* 
* * 

Fiuk ! most kérdezek tőletek valamit. Milyen 
szinü földek vannak kertjeinkben, meg a város 
alatt ? . . . (Barna, fekete). Helyes ! . . . Mit 
gondoltok, homok-földek-e ezek, vagy agyag-
talajok? . . . — — Oh nem ! Egyik sem ! 
Lássátok, e talajokban majdnem egyenlően van 
homok is, meg agyag is ; ezeken kívül kis 
mennyiségben van bennök mész és televény 
is stb. 

Az ilyen talajt, mely a homok és agyagnak 
egyenlő keverékéből áll : vályog-talajnak 
nevezzük. 

A vályog-talajban a homok- és agyagtalaj 
szélsőségeit kiegyenlítve látjuk. Nem oly laza 
mint a homok, de nem is olyan kötött mint 
az agyag, ennél jóval könnyebben is művel-
hető. Rögöket, még ha nedvesen szántjuk is, 
ritkán hagy s nem igen lesz kérges. Nedves 
állapotban ez is gyúrható, ha kiszárad, nem 
repedezik meg; e miatt e talajnemet hasz-
nálják téglaégetésre is. 

fia a vályog-talaj megázik is, elég hamar 
megszikkad, munka-eszközökhöz nem igen 
tapad. Tavaszszal ezt is előbb kell munkálni 
s veteményezni, mint az agyagföldet. Félérett 
trágyát adjunk rá, minden 4-ik esztendőben 
18—25 szekérrel holdankint. 

A vályog-talajt mondhatjuk a talajok feje-
delmének, mert ha abban televény is kellő 
mennyiségben van, benne majdnem minden-
féle gazdasági növény igen sikeresen termel-
hető. Kerti földnek kitűnő ; faiskolának kivá-
lóan alkalmas. 

* 
* * 

Mit nevezünk vályog-talajnak, N? 
Melyik két talajnem között áll? 
Nedves állapotban mit lehet tenni a vályog-

talajjal? mire használják föl? 
Ha megázik, sokára szárad-e meg, N ? 
Lehet- e hamarosan munkálni ? 

Tavaszszal kell-e a vályog-talajban sietni 
a vetéssel ? Miért! 

Mi termelhető benne jó sikerrel? 
* 

* * 

Vannak hazánkban némely vidékeken olyan 
földek, melyeknek szine a sok mésztartalomtól 
világosfehéres. Az ilyen talajnak mésztalaj 
a neve. A mésztalajok a mészkövek elmálá-
sából keletkeztek. 

A mésztalajnak nagy hátránya, hogy eső 
után fölszine megeserepesedik, mi a csirában 
levő növényeket a kikelésben gátolja, miért 
is az ilyen talajt hengerezni nem tanácsos; 
de ha mégis erre vagyunk kénytelenítve, henge-
rezés után nyomban fogasoltassuk is meg. A 
mésztalaj túl heves, kis szárazság mellett is 
hamar kisül benne a gabona. Sok nedvességet 
képes magába szívni, de azt hamar el is pá-
rologtatja. Lehet nedves állapotban is szántani, 
ilyenkor ha rögös lenne is, nem baj, mert a 
rög kiszáradás után szétesik. 

A mésztalajt heves természeténél fogva 
érett trágyával trágyázzuk, egyszerre keveset 
víve rá, de legalább minden 3-ik évben ismé-
telni kell. 

Ha valamely talajban a mész, agyag, homok 
és televény arányosan van keveredve: akkor 
az márgának neveztetik. 

A márgatalaj szerencsés összetételénél fogva 
mindenféle növény termelésére alkalmas. 

Miből keletkezett a mész-talaj N ? 
Milyen a szine ? 
Esőzések után mi történik vele ? 
Szabad-e mész-talajt meghengerezni ? 
Henger után mit kell járatnunk ? 
Lehet e mész-talajt nedvesen is szántani 

N? miért? 
Milyen trágyát s milyen időközökben kell 

rá vinni, N ? 
Mit nevezünk márgatalajnak ? 
Mely növények szeretik nagyon a meszes 

talajt? 
* 

* * 

Vannak még, gyermekeim, olyan talajok 
is, melyekben sziksó van. E sziksó a föld 
gyomrában van s alulról a hajcsövesség követ-
keztében jut föl a talaj fölszinére. Ha föl-
dünkön foltonkint mutatkozik, akkor jó rá 
gipszet hinteni, ez erősebb, maróbb lóvén a 
sziksónál, ezt ártalmatlanná teszi, vagy ma-
gával leviszi az altalajba s így nem lesz káros 
a növény gyökérzetére. 

A szikes földet gyakran kell szántani, hogy 
a hajcsövesség meg legyen akadályozva. A 
szikes talaj igen sillyos, aczélos búzát terem, 
csakhogy keveset, azonban az ily föld jó 
füvet terem és hasznos legelőt szolgáltat. 
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Vannak oly szikes földek is, melyeken a 
sziksó kivirágzik, ezt össze szokták söpreni 
és eladják; szappanfőzésre is használják. 

Honnan jut a sziksó a föld fölszinére ? 
Mit hintünk a szikes foltokra, hogy a sziksó 

maró erejét meggátoljuk, N? 
Miért kell gyakran szántani a szikes földet? 
Mi terem a szikes földön? 
A sziksót mire használják ? 

íme, nézzétek, bemutatok nektek egy talaj-
nemet (kavicsos talajt szemlé-teti), a mi ugyan 
a mi vidékünkön nincsen, de előfordul hazánk 
fölvidékén, Dunántúl és Erdélyben. 

Látjátok, itt kevés földes részszel nagy 
mennyiségű el nem mállott kődarabok, kavi-
csok vannak keveredve. Az ilyet nevezzük 
köves, kavicsos talajnak. Ezek bizony már 
csekély értékű földek. 

Nézzük már most, miről is tanultunk ma ? 
Ugy-e bár a homoktalajról, agyagtalajról, 
vályogtalajról, televényről, mésztalajról, a szi-
kes és kavicsos talajról. 

Mondd el, N! milyen talajokról tanultunk ? 
Beszélj nekünk most a homoktalajról! mit 

nevezünk homoktalajnak, hányféle homoktalaj 
van, mire lehet ezeket használni, mik a tulaj-
donságai, hogy kell azokat művelni ? stb. 
(Egy-két fiúval el kell újból mondatni.) 

Beszélj, N ! az agyagtalajról, hasonlítsd össze 
a homoktalajjal! 

Beszélj, N! a vályogtalajról! 
Mondd el, N! mit tudunk a mésztalajról? 
Mit tudunk a szikes, a kavicsos talajról, N : 

. . . Jól van! 
Megemlítem még, gyermekeim, hogy a köz-

életben a használat szerint is szokták a tala-
jokat elnevezni, így van: szántóföld, kert, 
legelő, szőlő, rét, a hol füvet kaszálnak, 
erdő, hol a fák évtizedekig várnak a kivá-
gásra, sőt vannak több helyen hazánkban, 
így Biharmegyében is, olyan ős erdők, melyek 
már több század év viharjaival is daczoltak, 
nádas, ez a vizenyős, nád-termő talaj. — 
Végül van: mocsaras és terméketlen vagyis 
hasznavehetetlen talaj. 

(E két órán át előadottakat be kell pontról-
pontra s összeségében jól tanítani, mert a 
különböző talajnemek ismerete nagyon szük-
ségessé válik akkor is, ha majd a t. a zöldség-
termelésről, faiskoláról és szőlőművelésről ér-

tekezik. természetesen, arról beszéljen az 
előadó kimerítőbben, a mily talajú községben 
tanít.) 

(l)orosma.) Mahay István. 

Nyilatkozat. A mióta a vitatkozások a 
magyar nyelv tanításáról e lapok hasábjain 
folynak, Láng óvóképezdei igazgató űr köz-
leményeiben többször szurkált ide is, oda 
is azok felé, a kik bátorkodtak a múlt-
ban, meg a legújabb időben is a magyar 
nyelv tanításáról írni. Mintha csak neki 
volna privilégiuma a tárgyhoz érteni. Ezekből 
a szurkálásokból — nem tudom miért? — 
nekem jutott ki a legtöbb. Különösen a 
„Néptanítók Lapja" legutóbbi számában. A 
kert czíme alatt erősebb kirohanást intéz 
ellenein s a vezetésemre bizott tanítóképző-
intézetben követett módszer ellen. Találhatók 
még ott „A kert" ártatlan czége alatt egyéb 
nem oda tartozó dolgok is, melyekről azonban 
e helyen nem óhajtok szólani. Csak arra 
kérem t. tanítótársaimat és volt tanítványai-
mat, hogy addig ne alkossanak maguknak 
Ítéletet a Láng^féle csoda direkt-módszerről, 
a míg a „Néptanítók Lapja" szerkesztő-
ségéhez még f. évi február 4-én beküldött, 
a Láng-féle direkt-módszerre vonatkozó észre-
vételeim napvilágot láthatnak. (Lapunk jövő 
számában. Sserk) A Láng-féle, a reklám 
minden nemével hirdetett könyvről pedig 
„A kert* és a még előbb megjelent két 
leczke után következtetve, legyen szabad meg-
jegyeznem, hogy Láng úr téves úton halad 
s hogy annak a könyvnek a nyomán nagyon 
kevés nem magyar ajkú polgártárs fogja 
élvezni a magyar nyelvtudásnak áldásait. 
Ebbeli állításomat annak idején be fogom 
bizonyítani. Csáktornya, 1899. márczius 26. 
Margitai József. 

+ Az orosházai iparkiállítás megnyitása 
húsvét első napján nagy ünnepélyesseggel 
ment végbe. Különvonaton szállították oda 
a vendégeket, kik közül különösen Zsilinszky 
Mihály közoktatásügyi államtitkárt nagy óvá-
czióval tisztelték meg. Mindenkit meglepett 
a kiállítás váratlan gazdagsága, midőn tudva-
levőleg Orosházát eddio- csak mint a socziális 
zendülés főfészkét szokták emlegetni. íme 
most kitűnt, hogy az orosházi iparosok közül 
kétszáznál többen versenyeznek készítményeik-
kel az 500 négyzetméternyi területű, díszes 
kiállításon. A kiállítás bezárta (e hó 18-ika) 
előtt az oroszháziak tanítógyüle'st is rendez-
nek, hogya vidéki tanítóság annál könnyebben 
alkalmat találjon a kiállítás tanulmányozására. 

f 
* ü v * * t% « > / 
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Károlykát elvitték. 
A természetben nincsen igazság! Ezt, per-

sze, nem én mondom; nekem más a vélemé-
nyem, banem mondja Cserei Károly, a szőlősí 
jegyző s én hiszem, hogy neki van is rá 
oka. Van, van! Három testvér közül ő a 
legidősebb és a legszegényebb. Az öcscse, Zsiga 
jó fizetésben lévő pap, a másik öcscse, Sándor 
földbirtokos és mindketten gazdagon háza-
sodtak, ezzel szemben nincsen egyetlen gyer-
mekük sem, míg a szegény Károly házára 
— helyesebben a Károly szegény házára 
már hatodízben szállott le a gólyamadár. 
Magunkkal, cseléddel naponkint 10 szájnak 
keresni, egy kétkarú embernek, biz abban 
semmi csodálni való sincs, ha az ilyen ember 
néha elszalasztja a száját. 

Mai világban nagyon drága dolog a meg-
élhetés ! 

— Csak egy fölkelést kell megnézni ná-
lunk — beszéli Károly, mikor néha beüti 
magát a városba — hi, milyen csiribiri világ 
van ott akkor! Erzsike, pl. nem tud aludni 
mással, csak velem, de már négy órakor 
ébren van, aztán nem hagy békét reggelig, 
hol a bajuszomat simogatja, hol az arczomat 
s mindig suttog valami csacsiságot. Hiszen 
nagyon kedves, de sokszor mégis haragszom 
érte. Irmuskának, a másik leánykánknak az a 
természete, hogy a mint fölpattant a szeme, 
mindjárt kezdi kérni a kávéját s arra már 
úgy kell vigyáznunk, hogy akkorra készen 
legyen, mert ha nem, el kezd sirni s két óráig 
nem hagyja abba, akármivel kínáljuk. Azután 
van nekem két kis gazember fiam, Jancsi és 
Károlyka; Jancsi a kisebb, de annál hunezntabb, 
Károly ka már sokkal szelídebb. A hogy ez a 
két majom fölébred, azonnal kezdődik a há-
ború. Először is: sohasem kapják a ruhájukat, 
azért kiabálnak a cselédre. Megrendeltem 
nekik, hogy este tegyék mindig egy bizonyos 
helyre; erősítik is reggel váltig, hogy bizony-
isten ide tették a székre, ők emlékeznek jól 
s most még sincs ott. Beletelik egy jó óra, 
a míg ágy alól, szekrény mögül elővadászszuk 
a csizmájukat, nadrágjukat, kabátjukat. Jó 
szerencse, ha azon közben egyik másik rá 
nem talál a csonka fülű lóra, mert akkor 
azon ingesen körbe telepednek a pádimentu-
mon s istenért sem akar öltözni egy is, míg a 

feleségem be nem czitál a nádvesszővel. 
Azután, Jancsi úrnak kedvencz fogása, hogy 
a jobb ruhadarabot rendesen elpereli a 
bátyjától. Esküszik mennyre, földre, hogy 
ez a harisnya az övé. 0 tudja bizonyosan, 
mert az övé nem volt kiszakadva, pedig én 
is tudom, hogy a mint egy új harisnyát 
kap, másnap már kinlóg belőle a lábujja 
(meg vagyok elégedve, ha ugyanez nem tör-
ténik a csizmájával is az első hét végén). 
No most tégy igazságot! Ha neki ítéled, a 
másik bőgv ha a másnak Ítéled, akkor ez 
gyújt rá. En nem tudnék ráütni egyre is! 
Ilyenkor aztán az anyjuk csinál rendet: 
addig kapaczitál, ígér, alkuszik velők, a míg 
valahogy létrejön az egyezség. Legtöbb baja 
van a szegény Iduskámnak; ő már 13 éves, 
kész kicsi gazdasszony. A ki valamit nem 
tud, a ki valamit nem kap, az mind rajta 
kereskedik. Azután az ő kötelessége az apró-
kat fésülni, öltöztetni, asztalt teríteni, az 
anyjuknak segíteni. 

Jaj, mennyi baj ! mennyi baj ! 
Ezt a Károlyt az őszön meglátogatta a 

gazdag öcscse. 
— Ezekből a gyermekekből egyet ide-

adhatnál, — mondta, mikor hazafelé indult; 
— a télen jól följárhatna tőlem az iskolába. 

— Akár hármat is ! kapott Károly az alkal-
mon. No, válaszsz! 

Az öccs Károlykát választotta, a kit aztán 
a városon keresztüljövet egészen újra stafi-
rozott. A kopott nadrágocskája helyett vett 
neki egy egész új rendruhát; a csizma i s . . . 
annak is, egyiknek a sarka ment félre, másik-
nak az orra volt kiszakadva, hát vett azt is. 
No, még egy új sapka sem ártana. Az apa 
pedig örült, hogy immár ezentúl egy darab 
kenyérrel kevesehb kell. 

Károlykát tehát elvitték. Hiszen jól is lett 
volna minden, ha valami bolondos dolog meg 
nem zavarja az egészet. Ez a bolondos dolog 
pedig Jancsi úr volt. A mint eltakarta szeme 
elől a Károlykát vivő szekeret az utcza kanya-
rulata, Jancsi úr neki támaszkodott félvállal 
a ház oldalának s onnan délig meg nem 
mozdult. Ott gunnyasztott nagy szomorún. 
Mikor ebédelni belépett a szobába, csak 
megeredtek nagy, sürü, kövér cseppekben 
a könnyei. Hiába volt minden kérdezés, 
minden vigasztalás! Nem felelt, csak sírt 

- - -
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Oda ment ahhoz az ágyhoz, melyben 
Károlykával szoktak aludni, belebújt a pár-
nákba s úgy sírt. Tudja Isten, mintha az 
a bánat lassan kezdett volna átragadni a 
többire is! Erzsike odaállott az apja elé s 
azt kérdezte: „Ugye, Károlyka soha sem jön 
többet haza?" Az anyjuk meg nagyokat 
sóhajtott, egésí nap szótlanul jöttment. Ha 
meglátott valamit, a mi rá emlékeztette, 
mindjárt nem állotta meg szó nélkül: — Sze-
gény kicsi fiam! ez volt az ő pohara, mindig 
ebből ivott! Máskor, a mint lenyelte a gyer-
mekhad a falatját, már a másik perczben 
rontottak nagy zélussal kifelé, folytatni, a mit 
ebéd előtt elhagytak. Ma Ostorral sem lehet 
kiverni egyet is. Egyik behúzódott a divány 
mellé, ott babrál a kis kötényével, nem 
lehet szavát venni. A másik fölült az apa 
nagy karosszékéből s addig ül szótlanul, 
addig ül, míg egyszer félre billen a kis 
buksija s elalszik. — Szegény kicsi fiam! 
— mond az anya a vacsoránál — mindig 
erről a tányérról szokott enni. A szóra az 
apának kiesett a könny a szeméből; a kana-
lát letette s fölkelt az asztal mellől. Erre 
aztán fölbillent minden ember szivéről a 
zsilip. Boldogtalan \>ohó! úgy elsiratták 
öregje, apraja azt a gyermeket, hogyha a 
föld alá temették volna, akkor is számot tett 
volna. 

Isten úgyse, van abban valami égi, valami 
túlvilági. 

Mi van a világon, a mi versenyezne annak 
a jó meleg fészeknek a boldogságával! 

;— Biz én nem csinálok siralomházat a 
lakásomból! Mondta Cserei Károly; másnap 
szekeret fogadott s elment a fia után. Ha 
az Isten nekem adta! Egy darab kenyérrel 
több vagy kevesebb! De én nem csinálok 
siralomházat a lakásomból! 

Én már nem láttam, de élénken el tudom 
képzelni azt a jelenetet, mikor az apa haza-
érkezett a fiával. Valami nagyszerű, valami 
megható lehetett az! 

(Segesvár.) Csula/c Lajos. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis te r : 

Köszönetét nyilvánította: Kureszku Illés-
nek, mint a karánsebesi vagyonközség elnö-
kének, azon alkalomból, hogy nevezett vagyon-
község az ottani magán polg. leányiskolát az 
1898/99. tanévben 200 írttal segélyezte; Báthíj 
László lévai apát-plébánosnak, a ki az ottani 
róm. kath. isk. épületének vételére 2000 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: Barta Józsa oki. óvónőt a 
zsibói áll. óvodához óvónővé; Béndek József 
zsombolyai és Kovács Dénes zilahi államilag 
segélyezett közs. polg. isk. r. tanítókat jelen 
minőségükben való meghagyásuk mellett a 
IX. fiz. oszt. III. fokozatába; Kurcz Erzsébet 
nagykárolyi, Nagyné-Molnár Julia nagyszőllősi, 
Grrosz Samu alsólendvai, Keuler Sándor oros-
házi, Pokol// István nagyrőczei és Vaáry Berta 
zilahi áll. polg. isk., Chriastelyi Árpád zilahi 
áll. segélyezett közs. polg. fiúiskolái, Silló 
Lujza hosszúfalusi, Domány Sándor tordai, 
Szalkay Izabella galgóczi és Jánossy Jolán 
nagykárolyi áll. polg. isk. segédtanítókat, ill. 
segédtanítónőket a X. fiz. oszt. III. fokozatába 
r. tanítókká, ill. tanítónőkké; Farkasné-Eder 
Borbála oki. óvónőt áll. óvónővé és szolgá-
latra a znióváraljai egyesületi óvodához osz-
totta be. 

Jóváhagyta: „Eperjesi izr. kisdednevelő-
egylet" alapszabályait. 

Előléptette: Baranyai Gyula szegedi áll. 
segély, közs. és Rédl Gusztáv tapolczai áll. 
polg. isk. igazgató-tanítókat a IX. fiz. oszt. 
II. fokozatába; Nagy Gizella győri áll., Böhm 
Antal szegedi áll. segély, közs., Zágonyiné-
Topitzer Izabella beregszászi, Királyné-Bécséi 
Mária csáktornyai áll. polg. isk. r. tanítót ill. 
tanítónőket, Nagy Gabriella pápai áll. polg. 
isk. igazg.-tanítónőt, Spolarich János nagy-
szőllősi, Wämser József nagyszebeni áll. polg. 
isk. r. tanítókat a X. fiz. oszt. I. fokozatába; 
Vargha Ida székelyudvarhelyi áll. felső leány-, 
Zajzon Sámuel dobsinai, Nehrer Mátyás kis-
martoni, Mészáros Sándor, Molnár Aladár alsó-
kubini, Heitler Laura czeglédi, Sándor István 
liptószentmiklósi, Heszné-Hauzner Fanny nagy-
szebeni áll. polg. isk. r. tanítókat, ill. tanító-
nőket a X. fiz. oszt. II. fokozatába; Pál János 
hatvani, Palágyi Lajos hódmezővásárhelyi, 
Biróné-Nimbsgem Mária keszthelyi állami, 
Ferenczi Istvánná deési áll. segély, közs., 
Kocsuba Róza nagyszebeni, Hang Kornélia 
breznóbányai, Puszter János brassói, Kintner 
Róza csáktornyai, Papp Aranka kolozsvári, 
Béki Dezső nagyszőllősi, Járossy Borbála 
nagyenyedi, Németh Béla pásztói, Bruckner 
0. György késmárki, Kapu Jenő miskolczi áll. 
polg. isk. segédtanítókat, ill. segédtanítónőket 
a XI. fiz. oszt. II. fokozatába. 

Végkielégítést utalványozott: Vass Gáspár 
zalanemétfalvi munkaképtelen r. kath. tanító-
nak 300 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Laczku Miklós volt ohababisztrai közs. 
el. isk. tanító Miklós és Natália nevű árváinak 
együtt évi 100 frtot; néh. Pongó Gyula horkai 
ev. ref. volt tanító Béla és Ilona nevű kiskorú 
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árváinak együtt évi 108 frt 32 krt; néhai 
Duchnovszky János putkahelmeczi róm. kath. 
tanító özv., szül .Lukács Máriának évi 150 frtot; 
néh. JBartal Alajos vásáruti volt nyug. tanító 
özv., szül. Kovács Máriának évi 150 fr tot ; 
néh. JBoda Pál mohácsbelvárosi r. kath. volt 
tanító özv.. szül. Priliszauer Jozefának évi 
318 frt és 20 k r t ; néh. Nika Tóbiás nyug. 
bazini közs. isk. volt tanító özv., szül. lienczur 
Jozefának évi 250 frtot; néh. Czebányi Lajos 
volt lissói ág. hitv. ev. tanító özvegye, szül. 
Wagner Erzsébetnek és Pál nevü árvájának 
együtt évi 175 frtot; néhai Ncmethy Elek 
lesenczeistvándi róm. kath. tanító özv., szül. 
Németh Teréziának évi 165 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Ilados János 
törökbecsei közs. tanítónak évi 520 frtot és 
ez alkalommal nevezettnek a tanítói pályán 
hosszú időn át teljesített sikeres szolgálataiért 
elismerését nyilvánította; Halbúk Tódor kura-
cseli munkaképtelennek talált gör. kel. tanító 
részére évi 230 fr tot ; Vucskics Julia belényesi 
munkaképtelen állami elemi tanítónőnek évi 
250 frtot; Qaál Sámuel jolsvai róm. kath. 
tanítónak évi 260 frtot. 

I R O D A L O M . 

Magyarország Kézi Atlasza. Tervezte Gönczy 
Pál, szövegét írta dr. Thirring Gusztáv, 
a székesfőv. stat. hivatal aligazgatója. Immár 
második kiadásban jelent meg e kézitérkép-
gyüjtemény, hazánk egész területének teljes 
térképe. A Pallas irodalmi és nyomdai rész-
vénytársaság, — mely különösen a Nagy 
lexikon közrebocsátásával igazolta, hogy a 
nyomdai technika legmagasabb fokán áll, — 
méltó gonddal, finom ízléssel állította ki e 
művet, mint saját kiadványát. Nem kevesebb, 
mint 75 térképet foglal magában e gyűjte-
mény. Ára díszes félbőrkötésben 6 frt s így 
mindössze 8 krba esik egy-egy megye vagy 
a székesfőváros részletes térképe. Dr. Thirring 
G. minden térképhez az illető területet ismer-
tető leivást készített. A megyék földrajzi 
jellemzésén kívül áttekintést nyújt a lakosok 
foglalkozásáról, nyelvi, vallási, művelődési 
viszonyairól. Iskolai könyvtárak e mű beszer-
zésével igen becses segédeszközt nyernek az 
oktatáshoz. Ezért melegen ajánljuk az iskola-
föntartók és tantestületek figyelmébe. 

A „Magyar Könyvtár" most küldi szét 
93—97. számait, melyek, mint e kitűnő válla-
lat eddigi füzetei is, szintén csupa érdekes és 
értékes olvasmányt nyújtanak. Nagy elismerést 

érdemel főkép a 97. szám, melylyel a szer-
kesztőség a művészettörténet körébe vágó 
monográfiák sorozatát indítja meg. E számban 
Keleti Gusztáv, a kiváló esztetikus és mű-
történész mondja el idősb Markó Károlynak, 
a nagy magyar tájképfestőnek életét; mun-
kája, mely kétségtelenül egyike a legjelesebb 
magyar műtörténeti essayknek, négy szép 
kivitelű illusztráczióval is el van látva : Markó 
arczképével és három tájképének másolatával. 
A 96. sz. Boccaccio Dekameronjának válo-
gatott novelláit tartalmazza, Radó Antal új 
fordításában. A könyv szerkesztője az „ifjúság" 
számára válogatta ki Boccaccio elbeszélésit. 
Boccacciót azonban nem lehet az ifjúság 
számára „kiválogatni", a mit ez a füzet is 
bizonyít. Kár az ifjúságról ilyesmivel meg-
emlékezni. Az iskolákra van figyelemmel a 
95. szám, melyben Kölcsey Ferencz válo-
gatott verseit bocsátja közzé Ne'gyesy László, 
a ki hosszabb bevezetésben jellemzi a költőt. 
Végre a 93. és 94. füzetben egy új angol irót 
mutat be H. G. Wellst, a ki a Jules Verne 
modorában iija meg regényeit. A Wells-féle 
munkák közül a „Világok Harcza" czíműt Mikes 
Lajos fordíttatta le. E regény a XX. században 
játszik, s azt mondja el, hogy a kihülőfélben 
levő Mars-csillag lakói hogyan érkeztek a 
földre, melyet új lakhelyüknek akarnak meg-
hódítani. Bámulatos szerszámaikkal már-már 
czélt is érnek; hősugaraikkal és fekete felhőik-
kel már-már ki is irtják egész Anglia lakos-
ságát, mikor a föld baktériumai, melyeknek 
nem tudnak ellenállni, rakásra ölik a rémes 
támadókat és megmentik tőlük földünket. Egy-
egy szám ára 15 kr. Az eddig megjelent füzetek 
teljes jegyzéke, valamint maguk a füzetek 
megrendelhetők Lampel R. (Wodianer F. és 
Fiainál) Budapesten, Andrássy-út 21. 

Útmutatás a szólőmívelésre. Ily czímen 
került ki a Pallas-nyomdából a földmívelési 
m. kir. minister egyik kiadványa 143 ábrával 
és 262 rajzzal illusztrálva. Ügy látszik, a föld-
mívelési ministerium kedvelt eszméjét való-
sította meg e munka közrebocsátásával. Erre 
mutat az, hogy maga a foldmív. min. úr, 
dr. Darányi Ignácz írt hozzá előszót, melyben 
különösen a lelkészekhez és tanítókhoz fordul 
bizalommal, mint a kik leginkább hathatnak 
a népre s kéri őket, hogy ezen Útmutatás 
nyomán világosítsák föl a kisgazdákat a 
szőllőmívelésnél szükséges eljárásról. Ugyan-
azért a földmívelési ministerium szőllőszeti 
osztálya minden lelkésznek vagy tanítónak 
ingyen küldi meg az újabb szólőmívelés eme 
bibliáját, a ki egyszerű levélben vagy levele-
zési lapon e végett hozzáfordúl. Szőlőtermelő 
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vidéken az iskolai könyvtárak részére bizo-
nyára minden tanító sietni fog e nagybecsű 
müvet megszerezni. Nincs ehhez fogható jeles 
útbaigazítás az újabb szőlőmívelés irodal-
mában. A szerkesztő-bizottság Engelbrecht 
Károly, központi szőlőszeti és borászati fő-
felügyelő, mint elsőrendű szaktekintély veze-
tése alatt, gondos kritika nyomán mindazt 
egybegyüjtötte ebben a könyvben, a mi becses 
és hasznos közismeret a modern szőlőmívelés 
terén, hazai viszonyainkhoz mérve, sikerrel 
alkalmazható. Ennél több ajánlatot Írnunk 
fölösleges. 

Apis. Az apis-bika az egyiptomiak szent 
állata. Erőteljes, magas, tiszta fehér, szép-
szarvú állat, homlokán csillag. Hátára, nya-
kára meg odafestették a kiterjesztett szárny-
párt, a nap jelképét. És énekszót kezdtek 
tiszteletére, áldoztak előtte és hozzája fohász-
kodtak. Nagy volt a tisztelete, mint akár a 
fehér elefánté a hinduknál. Ha elpusztult, 
nagy ünnepélylyel temették el a Serapeion 
pompás sirkamráiba. A görög hagyomány azt 
tartja, hogy Dareios éppen akkor ért Mem-
phisbe, a mikor egy apist temettek. Hogy az 
egyiptomiakat megnyerje, rögtön 100 arany 
talentumot igért annak, a ki fölfedezi az új 
apist. Aztán elment Ftah templomába, s meg-
hagyta, hogy az ő szobrát állítsák föl a 
Sesostrisé mellett. A papok vonakodtak, mert 
Dareios nem érte el tetteivel Sesostrist. „Majd 
elfogom, ha annyi ideig élek", felelt a király. 
Önérzete nem hatotta meg az egyiptomiakat, 
de az igen, hogy babonájoknak hódolt s 
kerestette az új apist. Ezért hat nagy törvény-
hozójuk közé sorolták őt az egyiptomiak. Ez 
érdekes, — mert örök emberi — epizódot a 
Nagy Képes Világtörténet 17-ik füzetében 
olvassuk. Egy füzet ára bármely hazai könyv-
kereskedésben 30 kr. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
tft A pécsi tanító-egyesület f. hó 25-én 

tartotta tavaszi közgyűlését, melyen a tagok 
csaknem teljes számmal jelentek meg. Ott 
voltak még: Salamon József kir. tanácsos 
tanfelügyelő, Laubheimer Róbert s.tanfelügyelő, 
lieberics Imre polg. isk. igazgató, mint ven-
dégek. Mihálovics Antal egyleti elnök szép 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. A len-
dületes és gondolatokban gazdag megnyitó-
beszéd után következett Skolnik Géza előadása 
a népiskolai rajztanítás és annak módszeré-
ről. Szakszerű és érdekes előadását a hallga-
tóság mindvégig figyelemmel kisérte; érte-
kezése végeztével a tárgyhoz szóltak: Schmidt 

B., Dobra J. és Schneider I. A közgyűlés az 
„előadó" határozati javaslatát kevés módosí-
tással elfogadta s egyben Schneider István 
elnöklése mellett Hafner V., Haksch J., Retter 
R., Leordinay Gizella, Schmidt B., Vej dk F., 
Strauszer H., Magda P., Germán J . és 
Mussong V. egyl. tagokból álló bizottságot 
küldi ki, hogy a nevezettek a népiskolai 
rajztanítás anyagát, földolgozásának miként-
jét állapítsák meg s a legközelebbi közgyűlés 
elé terjeszszék. Ezek után Klingenberg J. a 
tanítók egyesületi életének fejlesztése tárgyá-
ban kiküldött bizottság működéséről számol 
be. A bizottság jelentését — melyből kitűnik, 
hogy a bizottság nem mindenben ért egyet 
Nagy Lászlónak javaslatával — a közgyűlés 
egész terjedelmében magáévá teszi és annak a 
Tanítók Orsz. Bizottságához való fölküldésével 
az elnököt bizza meg. Majd Haksch J. olvasta föl 
évzái-ó jelentését. A lefolyt évben az egyesület 
3 választmányi, 1 bizottsági és 2 közgyűlést 
tartott; a testületi szellem ápolása czéljából 
az egyesület havonkint egyszer tanítói össze-
jövetelt tartott; egy tanulmányi kirándulást 
is rendezett: Abaligetre; elhalt tanítók özve-
gyeinek 3 esetben nyújtott pénzbeli segélyt; 
a Szatlimáry-siremlék és alap javára 13 fr t 
40 krt. gyűjtött. A pénztárnok jelentése sze-
rint az egyesület vagyona 368 frt 98 kr 
készpénzben. E jelentések tudomásul vétele 
után elnök tiszttársai és a választmány nevé-
ben az eddig viselt tisztségről lemondott. 
Megejtetett a szokásos tisztújítás titkos sza-
vazás útján a következő eredménynyel. Elnök 
lett: Mihálovics Antal, alelnök Klingenberg 
Jakab, főjegyző Haksch József, aljegyző Retter 
Rezső, pénztárnok Dobra Imre, számvivő 
Germán István. Schneider Istvánnak a „ Taní-
tók Háza" és Pécsett a tanítók gyermekei 
részére létesítendő tápintézet tárgyában tett 
indítványát a közgyűlés 8 tagból álló bizott-
ságnak adta ki, hogy állapítsák meg, meny-
nyiben képes a „Pécsi Tanító-Egylet" az 
ügyet előmozdítani, s mint lehetne azt Pécsett 
is létesíteni. Több apróbb ügy elintézése után 
a közgyűlés véget ért. Hefter Rezső. 

w A tornai ev. ref. tanítótestület f. év 
márczius 16-án Tornán rendkívüli gyűlést 
tartott, melyen tárgyalás alá vétetett a 
gömörkishontvármegyei általános tanítótestü-
let, illetve a pozsonymegyei tanítótestületnek 
azon átirata, a melyben a jelzett két tantes-
tület azt indítványozza, hogy a „Tanítók 
Háza" fölépítésére az országos tanítói 
nyugdíjalapból amortizácziós kölcsön vétessék 
föl és a tanítói gyermekek részére a nyugdíj 
illetéknek 1%-os fölemeléséből az ország 
nevezetesebb városaiban internátusok létesít-
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tessenek. A tornai ev. ref. tanítói egyesület, 
a midőn egyrészről hálával ismeri el a kor-
mánynak azon atyai jóindulatát, hogy a taní-
tók régi nyomorán fizetésének 400 frtig való 
fölemelésével némileg segített, másrészről 
mélyen érzi, hogy ha gyermekeit taníttatnia 
kell, az anyagi nyomorral éppen úgy kell 
küzdeni, mint előbb s hogy a tanítók minde-
nike a gyermekneveltetéssel járó kiadásoktól 
részben megszabaduljon, örömmel üdvözli 
föntnevezett tanítótestületek átiratát s ezek-
nek mozgalmához örömmel csatlakozik, a midőn 
elhatározza, hogy a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz 
kérvényt nyújt be, a melyben míg egyrész-
ről kérelmezi a „Tanítók Házának" a nyugdíj-
intézettől kölcsönzött összegből leendő fölépíté-
sét; — esedezik, hogy a tanítói nyugdíj-
illetéknek 2°/o-ról 3°/o-ra való fölemelése által 
nyert, többlet-befizetésekből az ország neveze-
tesebb városaiba a tanítói gyermekek részére 
kivétel nélkül internátusok létesíttessenek s 
egyben fölkéri a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságát, hogy ezen törekvést tőle 
telhetőleg támogatni sziveskedjék. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Sztriber M. A tanító — véleményünk 

szerint — nem tartozik hozzájárulni az iskolai 
adóhoz, mivel ez a községi adónak egyik 
alfaja, már pedig az 1886. évi XXII ik t.-cz. 
nyiltan kimondja, hogy „a néptanítók 
hivatalaik után járó fizetéseiktől, illetőleg nyug-
díjaiktól, községi adót nem fizetnek". Hogy ön 
tartozik-e fizetni, arra nézve válaszunk az, 
hogy tanítói minőségében nem; de ha — 
talán saját háza, földje stb. volna, az után 
igenis tartoznék fizetni, csakhogy akkor az 
adóalap nem a tanítói hivatal jövedelme, hanem 
magán birtok volna. — B . . . y 0. A törvény 
világosan intézkedik, hogy melyik tanító tanít-
ványai után lehet szedni a nyugdíj-alapra a 
15 krokat. Az 1891. évi XLI1I. t.-cz. 10-ik §-a 
szerint ugyanis a 15 kr azon tanintézetekbe 
járó tanulók után szedendő be, a mély taninté-
zetektanítói az 1875. évi XXXII. t.-cz. 2-ik §-a, 
vagy az 1891. évi XLIII-ik t.-cz. 1-ső §-a szerint 
a nyugdíjra jogosítottak somba fölvétettek. — 
Farkas Lajos. A mondottak fölemlítésével 
folyamodjék a közokt. ministeriumhoz azért, 
hogy hátralékos nyugdíjjárulékát rójják ki s 
azt az adóhivatalt utasítsák a díj beszedésére, 
a melynek hatáskörébe az ön jelenlegi műkö-
désének helye tartozik. Utolsó kérdésére az 
a válaszunk, hogy ha megszakítás nélkül mű-
ködött, akkor mind a 10 évet beszámítják. — 
J. J. A társulati iskolák valóban nem tar-

toznak az 1893. évi XXVI. t.-cz. rendelkezése 
alá, mert az csak a közs. és hitfelekezeti elemi 
isk. tanítók illetményeinek megállapításáról 
szól. Az állami és áll. segélyzett közs. isk. 
tanítók korpótlékát 1898. évi okt. l-ig az 
1880. évi 32.944 sz. közokt. minist, rendelet 
értelmében, 1898. évi okt. 1-től fogva pedig 
az 1893. XXVI. t.-cz. alapján állapítják meg. 
— Sp. E. Appony. Kereseti adója kivetését 
magasnak tartjuk, mert az 1875. évi XXIX. t.-cz. 
26. §-a értelmében 600 frt évi fizetés után 7 frt 
állapítandó meg IV. oszt. kereseti adó czímen. 
— Yecsey S. Míg a korpótlék folyósítva nincs 
— bár jogos is az igény — addig a nyugdíj-
igény fölemelése czéljából a korpótlék beszámí-
tását nem lehet kérni. Ez a dolog természetéből 
következik. Aktaszerü bizonyítók nélkül nem 
szabad nyugdíjügyben javításokat eszközölni. 
— Weger P. Csik-Mindszent. A mondott ada-
tok alapján az illető özvegy az orsz. tan. nyugdíj-
alapból ellátást nem kaphat. Az árvák közül 
egyik, vagy másikat esetleg fölvehetnék a 
debreczeni, vagy a nemsokára megnyitandó 
kecskeméti tanítói árvaházba. Próbáljanak ezért 
folyamodni a közokt. minister úrhoz. Őszintén 
kell föltárni a helyzetet. Az özvegy részére 
legjobb esetben talán az iskolaföntartótól 
lehetne egy kis segítséget kieszközölni. — 
Tájékozatlan. A községnek joga van arra 
hogy saját elöljárósága útján közvetítse a 
tanítók járuléka pontos beszolgáltatását; föl-
téve, hogy ezt a felekezeti hatósággal egyet-
értőleg vállalta magára. A fölmerült esetben 

O O 

a szo!gabiróhoz fordulnánk. Legjobb lenne vele 
személyesen érintkezni. Az 50 frt behajtását 
nem kötelesek eszközölni tanítói fizetéshátralék 
czímén, mivel az nincsen díjlevelében. Mint 
magánkövetelés, az összeg nagyságánál fogva 
nem a bagatel-, hanem a kir. járásbírósághoz tar-
tozik. — S. I. l'arasznya. Számvevőségileg tár-
gyalják. —- P. I. Nagy-Modi'ó. Folyósítás alatt 
van; nemsokára meglesz 3667. sz. a — L. M. 
Piricse. Az államsegélyt folyósították (2582. 
szám alatt); a korpótlékot most vették tár-
gyalásra (19.927. sz. a.) — D. M. Levelek. 
Már kiutalványozták (64.526. sz. a.) — R. L. 
Jablonicz. Folyó hó 21-ig nem érkezett föl. 
— S. J. Joltbaliáz. A késedelem oka: a 
kérvény helytelen fölszerelése volt. Most már 
soron van. — B. ti. Bei-etlialoni. Megsür-
gettük. — (*. J. Túrkeve. Itt van, nemsokára 
kiutalványozzák. — L. P. Verbócz. A köz-
igazgatási bizottsághoz küldték le. — L. A. 
Magyar-Igen. Nemsokára megkapja. — B. S. 
Taliándörögd. Ügye itt van ugyan, de a 
levelében fölhozott ok ellene szól a kedvező 
elintézésnek. — Y. B. Harsány. 1. A köz-
igazgatási bizottságtól sürgesse föl. 2. Fordul-
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jon ffampel József egyet, tanár úrhoz, Nemzeti 
Muzeum. — P. S. Zombor. A főváros iskola-
ügyi osztálya nekünk nem küldte be s így 
nem is közölhetjük. — „Exemplum trab it." 
Ily czímen és 0. n. jelzéssel egy czikket 
kaptunk, a melyhez egy korona volt mellé-
kelve. A czikket, mely a mi ránk egyáltalán 
nem tartozó erdélyi ref. püspök-választásról 
szól, nem közölhetjük, a mellékelt egy koro-
nát pedig, mivel beküldőjének sem nevét, 
sem lakását nem ismerjük, 0. n. betűk alatt 
a Szathmáry-alaphóz csatoltuk. — „Aliquis." 
Tegyen úgy, a mint írta. — 0 . M. Barcs. 
Adjanak be újabb kérvényt, fölszerelve az 
5-évi folytonos szolgálatot igazoló működési 
bizonyítványokkal. — Ii. M. Saud. Már 
kiutalványozták. — B. K. Nagy-I)ém. Már 
meg kellett kapnia. — Sz. J. Szentkirály-
szabadja. Néhány nap alatt ki lesz utal-
ványozva. - H. M. Topolya. A napokban. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A minister elismerése. A vallás- és 

közoktatásügyi minister a „Csongrádvvár-
megyei tanító-egyesülef-nek buzgó és sikeres 
működéseért elismerését fejezte ki. Ebből az 
elismerésből az oroszlánrész Vass Mátyást, 
az egyesület nagy munkásságú, lelkes elnö-
két illeti meg. 

— A „Magyar Tanítók Turista-Egyesü-
lete" a húsvéti szünidőben kirándulást ren-
dezett Fiumébe, a magyar tengerpartra és 
Venezziába. A kirándulást a zord időjárás 
két nappal késleltette, úgy, bogy a kirándu-
lók csak márczius 27-én indulhattak. A kirán-
dulást Maitos Ag.jst budapesti igazgató vezette. 
A kereskedelmi minister úrnak különös ked-
vezménye folytán oly olcsóra (45 frt) sikerült 
szabni ezt a kirándulást, hogy a budapesti 
turista-tanítók közt igen sokan fölhasználták 
az alkalmat, hogy a fiumei kartársaknak viszo-
nozzák azt a barátságos kézszorítást, a mit 
tavaly Budapesten váltottak. A tanítóknak 
ez a népes egyesülete a nyár folyamán mint-
egy harmincz kirándulást rendez még a 
kereskedelmi kormány nagylelkű támogatásá-
val, az ország különböző vidékeire, köztük a 
Magas-Tátrába, Erdélybe, a Balaton vidékére 
és a Pilisi-hegység számos kiváló pontjára. 
Az egyesület hazánk valamely szép vidékének 
turisztikai leírására pályadíjat is tűz ki május 
15-iki határidőig. Erre vonatkozó bővebb 
fölvilágosítást a „Turista Közlöny" szerkesz-
tősége nyújt : VI., Szondy-utcza 45. szám 
alatt. 

— A kolozsmegyei tanker, tanítótes-
tület küldöttsége (Sólyom János elnök 

vezetése mellett Pallós Albert, Koleszár Lajos 
polg. isk. igazgatók, Elek Gyula el. isk. ig. 
és Józsa Dániel tan.) f. évi márczius 29-én 
adta át tiszteleti tagsági okmányát, díszes 
album-alakban Axamethy Lajos dr., minis-
teri tanácsosnak és Halász Ferencz minis-
teri osztálytanácsosnak. Sólyom J. elnök 
üdvözölte a tanácsosokat, kiemelve a nép-
oktatás terén szerzett érdemeiket, a tanítóság 
érdekében kifejtett hazafias, sikeres munkás-
ságukat, melyeknek elismeréseül s a kolozs-
megyei tanítótestület szeretete s hálája csekély 
jeléül nyújtja azt, a mi legbecsesebbje, kérve, 
hogy eddigi ügyszeretetükben tartsák meg 
hazánk tanítóit. Axamethy Lajos dr. minis-
teri tanácsos mély köszönetét fej ezé ki a 
kolozsm. tanítótestület kitüntetéséért. Ki-
emelte, hogy úgy a személyi, mint a tárgyi 
ügyek elintézésénél az ügyosztályt mindig 
az igazság s a teljes méltányosság vezeti. 
Ismételten biztosítva a küldöttséget úgy a 
maga, valamint a ministerinm jóindulatáról; 
a küldöttség tagjaival hosszabb, barátságos 
beszédbe ereszkedett, kik a legmelegebb és 
legkedvesebb érzések közt váltak el a szere-
tett osztályfőnöktől. Halász Ferencz osztály-
tanácsos hasonló szívességgel fogadta a kül-
döttséget s köszönetet mondott a megtisztel-
tetésért. Kijelenté hogy az eszményi irány 
követésével vívhatja ki a tanítóság a maga 
erkölcsi súlyát és anyagi helyzetének foko-
zatos javulását. 

— Tárgymutató. Az a körülmény, hogy 
a nagyméltóságú vallás- és közokt. m. kir. 
ministerium által kiadott „Hivatalos Közlöny" 
(Kiadja: Lampel R., VI., Andrássy-út 21.) 
immár 6 évfolyamából fölötte bajos az eset-
leg szükséges rendelet vagy elvi jelentőségű 
határozat kikeresése, arra indította Seherer 
Gyula kapuvári polg. isk. igazgató-tanítót, 
hogv összeállítsa és kiadja a „Tárgymutatót", 
mely magában foglalja a Hiv. Közlönyben a 
mai napig megjelent következő közlemények 
betüsoros mutatóját: I. Legfelsőbb elhatáro-
zások. II. Rendeletek és elvi jelentőségű ha-
tározatok. III. Engedélyezett segéd- és tan-
könyvek jegyzékei. A „Tárgymutató" zseb-
könyv alakú és 6 ívnyi terjedelmű. Ara 
1 korona. 

— Kérelem Magyarország néptanítóihoz! 
A Magyar Nemzeti Muzeum néprajzi osztá-
lyának végtelenül érdekes magyarországi 
csoportja, mely a m. évben nyert fölállítást, 
még sok tekintetben hiányos. Ezen hiányok 
egyik feltünőbbike, hogy húsvéti piros tojás 
alig van, pedig éppen a színes tojás az, a 
melyet a nép legsajátosabb jellegzetes díszí-
téseivel szokott fölczifrázni, úgy, hogy ezek 
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képezik népies díszítésünk egy kiválóan gaz-
dag és érdekes tárházát. A Magyar Nemzeti 
Muzeum kéri a hazai néptanítókat, szíves-
kedjenek a gondjukra bizott tanuló-ifjuság 
révén szines tojásokat gyűjteni és azokat 
akár bérmentetlenül is a Magyar Nemzeti 
Muzeum igazgatóságának Budapestre felkül-
deni. Szalay Imre min. tanácsos, a Magyar 
Nemzeti Muzeum igazgatója. 

— A gazdasági népies előadások befe-
jezése. A .,Zentai Gazdakör" és az adai m. 
kir. földmíves-iskola igazgatósága által ren-
dezett népies gazdasági előadásokat a napok-
ban fejezték be. Tizenhárom előadó, név-
szerint: Tóth Lajos, gazdakör-elnök; Lukácsy 
Imre, földmíves - iskolai igazgató; Novoszel 
János, gazdaköri titkár, gazdasági ismétlő-
iskolai igazgató; Kiss Simon, gazdasági 
tanácsnok; Szabó Sándor, állatorvos; Buda-
házy Kálmán, fölmíves-iskolai tanár; Bágyi 
József, kertésztanító; Arpási János, Göndör 
Ferencz, Kovács Géza, Göblös Ignácz, 
Kovács Ferencz és Lebák Béla, gazdasági 
szaktanítók tartottak összesen 51 előadást. 
Előadások tartattak : Adán, Adorjánon, Felső-
hegyen, Mohrlon, Martonoson, Ó-Kanizsán, 
Petrovoszellón, Tetőhegyesen, Zentán, a zentai 
szállások három csoportján és Ó-Becsén. Az 
előadásokat hallgatta összesen 8261 kisgazda, 
egy előadásra átlag 150 hallgató esett. Az elő-
adások tárgya volt: a növény termelés köréből 9 
előadás, az állattenyésztés köréből 14 előadás, 
kertészet és szőlőszet köréből 14 előadás, a 
munkás-törvény ismertetéséből 3 előadás, az 
árterek értékesítéséből 2 előadás, a szövet-
kezés ismertetéséből 7 előadás, a gazdasági 
ismétlő-iskola ismertetéséből 2 előadás. Az 
előadások szép sikerében különösen nagy 
része volt dr. Mikosevits Kanut, járási fő-
szolgabírónak, ki mindent elkövetett arra, 
hogy a járásban lévő községek lakosai az 
előadásokat tömegesen hallgassák és az elő-
adások rendezésében, ha elfoglaltsága meg-
engedte, maga is tevékeny résztvett. 

— Méhészeti előadások. A méhészeti szak-
tanárok folyó évi április hónapban az alább 
megnevezett napokon és helyeken tartják elő-
adásaikat: 1. Tóth János, első kerületi (szék-
helye Kis-Kun-Félegyháza): 5-én Mendén, 6-án 
Szecsőn, 7-én Tarmoson, 8 án Berczelen, 
11-én Ó-Telken, 12., 13-án Torontál-Újváron, 
14-én Temesvárott a tanítóképezdénél, 15-én 
Szakáiházán, 18-án Török-Szt-Miklóson, 19-én 
Szajólon, 20-án A.-Szt Györgyön. 2. Abaffy 
József, második kerületi (székhelye Pápa): 
9-én Révfaluban, 10., 11., 12-én Győrött a 
tanítóképezdénél, 14-én Győr-Szt-Mártonban, 
15-én Zirczen, 16-án Rátóton, 17-én Szent-

Gálon, 18-án Somlyó-Vásárhelyen, 20-áu Zala-
Egerszegen, 21., 22-én Csáktornyán a tanító-
képezdénél. 3. Valló János, harmadik kerületi 
(székhelye Pozsony, Ligetfalu): 6-án Dévény-
Ujfalun, 7-én Hideg-Kűton, 8-án Szomján, 
10-én Zohoron, 11-én Limbachon, 12-e'n 
Czajlon, 17-én Modoron a tanítóképezdénél, 
19-én Báhonyon, 20-án Cziíferen, 21-én Nagy-
Szombaton, 22-én Bresztoványon, 24-én Znió-
Váralján a tanítóképezdénél. 4. Rózsa János, 
negyedik kerületi (székhelye Sárospatak): 
4 én Szinna-Berenyén, 5-én Sajó-Keresztúron, 
6-án Lajos-Vámoson, 7-én Senyén, 8-án 
Bodván, 9-én Parasznyán, 10-én Varbán, 
11-én Tardonán, 12-én Matyinkán, 13-án 
Visnyón, 14-én Szilváson, 15-én Csermelyen, 
16-án Ományon, 17-én Sátán, 18-án Hátán, 
19-én Nekésenyen, 20-án Dédesen, 21-én Bán-
falván, 22-én Bánhorváton, 23-án Nagy-Bar-
czán, 24-én Sajó-Vadnán, 25-én Sajó-lvazin-
ezon. 5. Forgách Lajos, ötödik kerületi 
(székhelye Arad): 8-án Ke'tegyházán, 9., 10-én 
Eleken, 11-én Ottlakán, 12-én Kisjenőn, 13-án 
Simándon, 14-én Szent-Mártonban, 15-én d. e. 
Mácsán, 15-én d. u. Kurticson, 17-én Uj-Szt-
Annán, 18-án Fazekas-Varsándon, 19-én Kere-
ken, 20-án Világoson, 21., 22-én Báró Bohus 
birtokán, 23., 24-én Muszkán, 25-én Pankotán. 
6. Abend András, hatodik kerületi (székhelye 
N.-Enyed): 9-én Maros-Hlyen, 10-én Faeseten, 
11-én Lúgoson, 13-án Szendelak-Maguron, 
14-én Kriczoron, 16-án Nadrágon, 18-án Tur-
dián, 19-én Igazfalván, 21., 22-én Déván az 
állami tanítóképezdénél. 7. Nagy János, 
hetedik kerületi (székhelye Kolozsvár): 10-én 
Apahidán, 11-én Magyar-Kalyán,12-énMócson, 
13-án Puszta-Kamaráson, 14-én Mező-Erkeden, 
15-én Mező-Körpényen, 16-án a mezőkörpényi 
pusztán, 17-én Maros-Vásárhelyt, Szentgyörgyi 
Dénes méhesén, 18-án Maros-Kereszturon, 
19-én Nyárádtőn, 20-án Ákosfalván, 21-én 
Nyárád-Szeredán, 22-én Makkfalván, 23-án 
Eteden, 24-én Gagyon, 25., 26-án Székely-
Kereszturon a tanítóképezdénél. Budapesten, 
1899. márczius 24. Kovács Antal, méhészeti 
felügyelő. 

T a r t a l o m : A n y u g d í j t ö r v é n y r e v í z i ó j a . György 
A l a d á r . — Az Országos B i z o t t s á g k ö z g y ű l é s e . H. 31. 
— M á s o d i k e l ő a d á s a g a z d a s á g i i s m é t l ő - i s k o l á b a n . 
Mnkay I s t v á n . — S z ü n ó r a : K á r o l y k á t e l v i t t é k . 
Csulak L a j o s . — H i v a t a l o s rész. — I r o d a l o m . — 
E g y e s ü l e t i é l e t . — T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n -
f é l é k . 

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

Budapest, 1S99. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER.. PODMAXIGZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K l é z i r a to l ta , t n e m axl "Luxit v i s s z a . 

Wlassics minister beszéde. 
(A képviselőház folyó lió 7-iki ülésén.) 

Az országgyűlés képviselőháza, mely 
jelenleg a folyó évi költségvetés tár-
gyalásával foglalkozik, e hó 7-iki ülésén 
kezdette meg a közoktatásügyi költség-

i vetést. Wlassics minister, eddigi' szoká-
sához híven, mindjárt a vita elején 

I fölszólalt, hog . — mint egy politikai 
napilap írja — „nagyszabású beszédé-
ve] a vita medrét megássa s az eszmék 
nemes küzdelmének irányát kijelölje". 
Kommentár helyett közöljük e beszéd-
nek a közoktatásügyre vonatkozó lénye-
gesebb részeit. Ministerünk beszéde így 
hangzik: 

„A mióta szerencsém van e padok-
ról a vallás- és közoktatásügyi ministeri 
tárcza költségvetését képviselni, mindig 
azon, a t. Ház által is helyeselt szokást 
követtem, hogy a vita elején szólalok 
föl. Ennek kivánok a t. Ház engedel-
mével ez alkalommal is megfelelni, mert 
úgy vagyok meggyőződve, hogy köte-
lességem a t. Házat tájékoztatni azon 
legközelebbi teendőkről, a melyek úgy 
a kormányt, mint a törvényhozást fog-
lalkoztatni fogják. (Helyeslés jobbfelől.) 

T. Ház! Hogy melyek azok a sark-
elvek, a melyek engem a közművelődési 
kormányzat terén vezetnek, mi az a 
ezéltudatos, határozott irány, a melyet a 

legkisebb részletes munkában is minden 
habozás nélkül követek, erre hosszasab-
ban kiterjeszkedni nem akarok, mert 
erre iiézíW már többször volt alkalmam 
itt e Ifó^Joan nyilatkozni. 

Nem-fesz azonban fölösleges bizonyos 
dolgokat mégis, ha talán esetleg is-
métlés lesz is, i t t e Házban hangsn-
lyozni. Sarkcsillagom, t. képviselőház, a 
mely felé a magyar kultúrpolitikának 
akár szélesebb területéről, akár legki-
sebb zugából tekintek, mindig az a 
lélekemelő gondolat, hogy állami és 
nemzeti egységünk elő fölt ételét a kultúr-
intézményekben, a liizafias érzésekben, a 
közös törekvésekben és eszményekben össze-
forrott magyar nemzeti kultúra képezi. 
(Elénk tetszés és éljenzés.) 

A czéltudatosan választott irány 
pedig, a melyet soha szem elől nem 
tévesztek, az, hogy soha egyetlenegy 
reformmal, egyetlenegy lépéssel se kö-
zösítsük ki magunkat az emberiség 
egyetemes művelődésének közösségéből, de 
igenis, minden reformmal és minden 
lépéssel iparkodjunk a magyar nemzeti 
kulturanak fajsúlyát emelni, mert ebben 
van azon varázserő, a mely elvezet 
bennünket a nemzeti és állami egység 
ideáljához. (Elénk tetszés és helyeslés 
a jobboldalon.) 

Ezek azok a vezérgondolatok, a me-
lyek megszabják az én utam irányát. 

Lapuiik 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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De, t. Ház, éppen mivel át és ;ít vagyok 
hatva attól, hogy a magyar közoktatás 
és a magyar közművelődés alapvető 
kérdései a nemzet és államföntartó, 
maradandó és nem a napi politika 
efemer érdekeit szolgálják, a legna-
gyobb óvatossággal, a legnagyobb gon-
dossággal járok el a gyakran kellő 
megfontolás nélkül, egyoldalúan sür-
getett. úgynevezett gyökeres tanügyi 
rendszerváltozások előkészítésében és 
kivitelében. A tanügyi rendszerek re-
formja terén a kis tévedés is meg-
bőszülj a magát; egy alapjában elhibázott 
rendszer esetleg a nemzet életérdekeit 
derékon támadhatná meg. Külföldi intéz-
ményeknek puszta átültetése, egyes szak-
tudósok ki nem forrott elméleteinek vak-
merő megvalósítása bennem támogatóra 
nem talál. (Elénk tetszés és helyeslés.) 
Az sohasem képezheti sem egyes kor-
mányférfiaknak, sem pedig törvény-
hozások nemes becsvágyát, hogy sűrűen 
változó iskolarendszerek cserélgessék 
föl egj-mást a törvénytárban. 

'I1. Ház! A törvénytárnak is meg 
vannak a maga Potemkinfalvai; ezek 
nekem soha sem imponáltak. Üres 
kereteket, végrehajthatatlan törvényeket 
nem nehéz létrehozni; erőt, tartalmat, 
pezsgő művelődési életet csak úgy lehel 
az a közoktatási törvény, ha az a nemzet, 
igazán, komolyan átérzett szükségleteibe 
ereszti le mélyen gyökereit, ha az a nem-
zeti értelmiség átértő közvéleményéből 
meríti eleven erejét és ha — a mi fő — 
mikor meghoztuk a törvényt, akkor 
végrehajtásának föltételei az élet reális 
világában léteznek is. (Elénk helyeslés.) 

T. Ház! A legszebb törvény is üres 
dekoráczió, vagy talán egy fellendülő 
páthosza vagy egy nemes dikcziója a 
nemzet akaratának, de nem tette, ha 
az végrehajtatlanul áll a törvénytár lap-
jaiban. (Igaz! ü g y van! jobbfelől.) Ilyen 
törvények alkotását nekünk kerülnünk 
kell. De igenis mindnyájunk nemes becs-
vágyát képezheti, hogy ha gyökeres 

rendszerváltoztatást iktatunk a törvény-
tárba, pl., hogy kiragadjak egyet: a 
középiskolai oktatás terén, akkor az 
legyen olyan, hogy az hosszabb ideig 
birjon az állándóság karakterével és hosz-
szabb ideig tegyen tanúságokat a mel-
lett, hogy alkotói — mint ennek más 
alkalommal is kifejezést adtam — elő 
tudták készíteni azokra a nagy küzdel-
mekre, azon kor igazságainak követé-
sére vagy tévedéseinek elkerülésére, a 
mely korban hivatva lesznek emberi 
és polgári föladataikat teljesíteni. (Alta-
lános helyeslés). 

T. képviselőház! Érzem, tudom, hogy 
az új kor irányai, az új kor küzdelmei 
az iskolai élet egész vonalán a tan-
anyag körülhatárolásában és módszer 
kérdésében gyökeres átalakításokra sar-
kalnak ; de, t. képviselőház, érzik az 
egész világon, hogy a századvégi átme-
neti korszak nem adja meg a tiszta 
látásnak azt a megnyugtató biztosságát, 
a melylyel az új iskola rendszerét ma 
még biztosan fölépíthetjük. A világ leg-
fényesebb elméi foglalkoznak e nagy 
problémával és iparkodnak lelki szemeik 
elé varázsolni a jövő század nagy küz-
delmeire termett reform-iskolát és még 
inkább a módszert. T. képviselőház! 
Nekünk is ki kell vennünk ezen egye-
temes, tervelő és gondolkodó munkából 
az osztályrészünket, és merem mondani, 
ki is veszszük azt. Iparkodunk dolgozni, 
kutatni együtt az emberiség egyetemes 
munkája közepette és megkeresni azt 
az iskolai rendszert, a, mely azután a 
tartósság karakterével lesz beleilleszt-
hető a mi iskolai szervezetünkbe, oly 
iskolai rendszert, a mely a jövő század 
nagy küzdelmeire termett és azon küz-
delmekre és munkára biztosan készíti 
elő a nemzet jövő reményét. (Tetszés.) 

r 

Általában, t. képviselőház, a reform-
alkotások terén az én fővezérelvem, és 
ezt kérem méltóztassék figj7elembe venni 
és esetleg birálatok tárgyává tenni, 
(Halljuk! Halljuk!) az előkészítés egy-



1 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

séges, párhuzamos konczepeziója. Mert a 
nemzeti közoktatás szálai egymással 
összekapcsolva állanak. Egyes intéz-
mények, különféle iskolafajok annyira 
egymásba kapcsolódnak, hogy a pár-
huzamos előkészítés mellőzhetetlen; pél-
dául a midőn a középiskolai reformmal 
foglalkozunk, ezzel kapcsolatosan föl-
tétlenül a polgári iskola reformjával 
is az előkészítés stádiumában tisztában 
kell lennünk. Vagjr ha például most 
a polgári iskola reformja vétetett tár-
gyalás alá az előkészítés munkájában, 
ott van azonnal a minősítési törvény, 
a melyen változtatni kell. A párhu-
zamos munkáknak tehát egész sorozata 
kapcsolódik és fonódik össze. Az elszige-
telt előkészítés nem az én tanügyi po-
litikámnak képezi a vezérelvét. Egé-
szen más az előkészített munkák foko-
zatos végrehajtása, egészen más az 
elszigetelt előkészítés. Az bőszülj a meg 
magát legjobban — ha nem egész át-
tekintésében történik a tervezés kon-
czepcziója, hanem egyes iskolafajok 
ragadtatnak ki, a nélkül, hogy a töb-
biek is számításba vétetnének és az-
után úgy hozatnak a megvalósulás 
terére. El merem mondani, t-. képviselő-
ház, hog}r első szaktanácsommal a köz-
oktatási tanácsosok és a tanügyi férfiak 
igen buzgó közreműködése mellett, sőt 
azt is merem mondani, friss energiával 
dolgozunk az előkészítő munkálatok egész 
sorozatán és merem állítani, hogy a nép-
iskolai tanterv, a tanító- és tanárképzés, 
a középiskolai tanterv, a polgári is-
kola reformja, a felsőbb leányiskolák 
reformja, mint érett gyümölcs kerülnek 
ki és igen rövid idő alatt foglalkozhatik 
velük az egész közvélemény és remélem 
fokozatosan a t, képviselőház is azok-
kal, a melyek nem a rendeleti útra 
tartoznak, a most fölemlített tárgy-
sorozatból. 

T. Ház! Be akarom bizonyítani azt, 
hogy hű vagyok azon vezérelvemhez, 
hogy megfontolt és tépelődő vagyok a 

tervezésben, de a midőn a tervezés 
munkáján áttörök — és nyiltan, iner t 
hiszen minden hírlapban közölve voltak 
az illető tervek, a melyek már részint 
az előkészítés előhaladott stádiumában, 
részint már egyenesen törvényter-
vezet alakjában vannak — akkor 
én gyors, erélyes akarok lenni a 
kivitelben (Helyeslés jobbfelől), de 
a kivitelben is számolni akarok a 
nemzet értelmiségének reformbefoga-
dási képességével s természetesen a 
nemzet anyagi erejével is. A fokozatos 
végrehajtásban fekszik a kormányzás 
művészete, abban t. i., hogy úgy léte-
síttessenek az intézmények, hogy egyik 
a másiknak mintegy előföltételül szol-
gáljon". 

Ezek után a minister a katholikus kongruá-
ról, majd a felső oktatásról Szólt, ez utóbbi-
ról újra hangsúlyozza, hogy a felső oktatás-
nak organikus törvénynyel való szabályozását 
tartja elkerülhetetlenül szükségesnek. Kijelen-
tette továbbá, hogy a kötelező jogi tudor-
ságot eltörli s a tudorságot tudományos jellegű 
fokká szervezi át, a miért örök hálára lesz 
lekötelezve Wlassics minister iránt a — tudo-
mány. Megemlítette továbbá, hogy a műegye-
temnek már új szabályzatot adott s az orvosi 
szigorlat szabályzatát a praktikus gyógyászat 
követelményeinek megfelelőbbé fogja tenni. 
Nyilatkozott a tanárképzés reformjáról és az 
u. n. egyetem kiterjesztéséről. Erre nézve a 
szerves kapcsolatot a Szabad Lyceumban 
keresi s a fősúlyt arra szeretné fektetni, hogy 
a vidékre is kiterjesztessenek ezek a tudo-
mányos előadások, mert egyik vezérlő elve 
a kulturális deczentralizáczió, azaz: kulturális 
intézményeinknek lehetőség szerint a vidéki 
központokban való szaporítása. A középisko-
lákra térve át, a minister a következő fontos 
kijelentéseket tette: 

Fájdalom, t. Ház, hogy nálunk az 
úgynevezett szabad pálya iránt, így fe-
jezem röviden ki magam, nem igen 
nagy előszeretet mutatkozik. Nálunk a 
hivatali és funkczionális pálya iránt van 
a társadalomban igen nagy előszeretet. 
Igazán szeretném, ha szavamat meghall-
hatnák sokan a szülők közül, hogy szabad 
pályákra adnák gyermekeiket, melyek biz-
tos kenyeret és talán jobb életmódot is biz-

15* 
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tosíthatnak, mint sokszor a hivatali funk-
czimárius pálya, mely sok küzdelemmel jár. 
Én a polgári iskoláktól, megvallom, hogy 
sokat várok e tekintetben. De azért 
mégis kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
a gimnáziumok eddigi száma ma még 
nem állapodhatik meg, annak daczára, 
hogy az abszolút szám nagy, de a terr i -
toriális elhelyezés nem felel meg és így 
erősebb művelődési góezpontokon, külö-
nösen a megyék székhelyén, ott, hol köz-
pontok vannak, a gimnáziumok fölállítá-
sától tartózkodni nem fogok, bármeny-
nyire óhajtom is, hogy a szabad pályá-
kon keressék meg ifjaink a megélhetési 
módot. A középiskolák beléletének fej-
lesztésére kiváló gondot fordítok. A 
középiskolai tantervet el is készíttet-
tem, a hol az az eszme lebegett előttem, 
hogy az európai színvonal meglegyen, de 
magán viselje a nemzeti karaktert is. E 
ezélból a tananyagot bővíteni. A nagy 
faji és nyelvi egységet képező nemze-
teknél is a tanterv revíziója, alkal-
mával a nemzeti i rányra fektették a 
fősúlyt; há t ott. hol ennyi poliglott 
részből áll az ország, mint nálunk, az 
állam jellegét képező nemzeti i rányra 
ne fektessenek s ú l y t N e fektessünk 
súlyt akkor, mikor nagy egységes 
nemzetek is erre a szempontra helyez-
kednek ! (Elénk helyeslés. Úgy van! 
Úgy van!) Természetes dolog, hogy 
nekünk sem szabad et től elmaradni és 
ezen a téren örvendetes reformot képez 
a tanterv revíziójának kérdése. 

Nem szabad ezt kicsinyleni ; mert a 
tanterv fogyatékosságát 50.000 tanuló 
érzi meg, és ha csak kicsit is segítünk 
ezen a tantervfogyatékosságokon, a sok 
kiesi együtt mégis nagyértékű mennyi-
séget jelent a nemzeti intelligenczia 
tőkéjének szaporodásában. Ezen tanterv-
reviziónál az én tekintetem mindig az 
egységes jogosítású középiskolán nyug-
szik. Ez az az iskola, a mire törekszünk 
és minél inkább foglalkozom e kérdés-
sel, annál inkább meggyőződöm arról, 

hogy a helyes reformirány az, midőn 
a törzstárgyak legyenek ugyanazok min-
denütt, de a melléktárgyak különböz-
hetnek ; hanem azért a különböző mellék-
tárgyak mellett mindenik iskolának 
kettőt kell biztosítania. 

Az egyik az, hogy megadja az általá-
nos műveltséget; a másik az, hogy minden 
iskola, minden szakból a felső oktatásra 
egyenlően képesítsen. Ez az, a mire 
1 levezető beszédemben azt jeleztem, hogy 
Európa legfényesebb elméi gondolkod-
nak az ú j egységes középiskola fölött. 
Én most törvényjavaslat alakjában 
készítettem el az erre vonatkozó ter-
vet, kellő megvitatás után közzé fogom 
tenni, méltóztassanak hozzászólani mind-
azok. a kiket illet. Az egész magyar 
nemzeti közvélemény érlelje meg e 
kérdést; mert oly fontosnak tar tom, 
hogy semmiféle kedvencz előszeretet-
nek, de semmiféle úgynevezett tanügyi 
csökönyősségnek sem szeretném áldo-
zatul dobni a megindult reform-moz-
galmat. (Helyeslés.) 

Midőn én e helyről esetleg sok olyan-
ról szólok, a mi talán a t. Házat untat ja . 
(Halljuk! Halljuk!) ezt azért teszem,mert 
nekem kötelességem a tanügyi körök 
érdekeltségét is figyelembe venni és 
talán a szülőkét is. Es ezért akarok 
szólni az iskolán kívüli felügyeletről. 
Legtöbbször üzleties szállásadók azok. 
a kik a fölügyeletet az iskolán kívül 
megnehezítik. En a fegyelmi esetekből 
látom, hogy az if jaknak egy jó részénél 
az a baj, hogy üzleties szállásadók ki-
zsákmányolják a szülőket. 

Ezért volnék én nagyon mellette az 
internátusok és alumniumok szervezésének 
és e tekintetben nagyon szívesen látnék 
egy társadalmi akeziót, a mely — méltóz-
tassék meggyőződve lenni — jövedelmező 
akczió is volna. Ha internátusokat állí-
tanának még föl, hány szülő milyen 
nyugodtan adná gyermekét az ilyen 
intézetbe, a mikor most egyes szállás-
adóknál nagyon ki van téve a fölügyelet 
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hiányából származó bajoknak. Erzsébet-
városban magam is állítottam ilyen inter-
nátust. és iparkodom ott, a hol az állani 
teheti, internátusokat fölállítani az új 
iskolák mellett. 

A képzőművészeteknek a középisko-
lában való tárgyalásában kifejtett ak-
czióról is kell néhány szót szólnom. 
(Halljuk! Halljuk!) Nem külön tárgyát 
akarok én a középiskolai tantervbe 
bevenni, pl. a képzőművészet történel-
mét. mert ez távol áll tőlem, de igenis 
azt akarom, hogy minden tanár a maga 
szférájában a művészi érzéket fölkeltse. 

Meg kell említenem, hogy a testi neve-
lés tárgyában azokat, a miket eddig tet-
tem. éppen nem tar tom befejezettnek, 
sőt ezen a téren nagyobb reformokat 
kell behoznunk és annyit Ígérhetek, 
hogy ha a pénzügyi helyzet megengedi, a 
revideált tantervből a tornára vonat-
kozó rendelkezéseket egyszerre fogom 
életbeléptetni mind a nyolcz osztályban, 
mert már most jelzem, hogy a revi-
deált tantervet fokozatosan fogom életbe-
léptetni az első osztályon kezdve, míg 
a tornára vonatkozó részt, ismétlem, 
ha a pénzügyi helyzet megengedi, egy-
szerre. (Helyeslés.) 

A nem-magyar nyelvű iskolák szá-
mára készíttetek könyveket, mert erre 
igen nagy szükség van. Ezt kezdemé-
m-eztük már és fokozatosan végre is 
hajtjuk különösen a szerb, román és 
olasz iskolákban. It t természetes, hogy 
a hazafias szempontra is gondot fordí-
tunk, de egyúttal a felügyeletre is. Nem 
akarom ezt bővebben részletezni, hanem 
szükségét érzem annak, hogy bizonyos 
nemzetiségi iskolák fölött a felügyelet 
sokkal szigorúbban szerveztessék,(Helyes-
lés a jobboldalon.) és nemcsak adminiszt-
ratív szempontból, de szervezeti tekin-
tetben is bizonyos inicziativáktól nem 
fogok e téren tartózkodni. 

A tanítóképző - intézetekről is akarok 
néhány szót szólani. Ezen a téren a mi 
tantervünk óta roppant nagy haladás 

történt, épp ezért a tanterv-revizió és a 
módszeres utasítások kidolgozás a la t t 
állanak. Különösen anomáliának t a r tom 
például azt, hogy tanítóképző-intézeteink-
ben polgári iskolai és középiskolai tan-
könyvekből készülnek. Szükségünk lesz 
pedagógiumok számára készített tankönyvek-
ről is gondoskodni, mert az még sem 
lehetséges, hogy tisztán polgári és közép-
iskolai tankönyvek álljanak rendelke-
zésre. Van azután egy égető kérdés és ez a 
tanítóképző-intézetek tanárainak kép-
zése és képesítése. Ezen a téren azt 
hiszem, rövid idő alatt már közzététel-
hetem a munkálatot, a melynek alapján 
azután, ha a pénzügyi helyzet megen-
gedi. be fogom illeszteni talán már a 
jövő évi budget keretében, erre vonat-
kozó tervemet. 

Áttérve a kereskedelmi iskolákra, ellene nyi-
latkozott annak a törekvésnek, hogy ezek a 
szakiskolák a közoktatásügyi minister hatás-
köréből kivétetvén, a kereskedelemügyi mi-
nister hatáskörébe utaltassanak. IJj kereske-
delmi iskolákra nincs szükség s lia sikerülni 
fog a polg. iskolák reformja a.t egyévi önkén-
tességgel, a kereskedelmi iskolákat erőteljeseb-
bekké, jobbakká lehet majd tenni. Megem-
lítette, hogy a keleti kereskedelmi tanfolyam 
számára új szervezeti szabályzatot és tanter-
vet dolgoztatott ki, a melynek alapján egy új 
keleti kereskedelmi akadémiát akar szervezni; 
ennek életképességét bizonyítja az, hogy a 
tavaly innen kikerült növendékeket mind 
alkalmazták a kereskedelmi muzeum kiren-
deltségeinél és a magyar folyam- és tenger-
hajózási részvénytársaságnál. A felsőbb leány-
iskolákra vonatkozólag kijelentette, hogy a 
meglevő 25 f. leányiskola, köztük 14 állami, 
nem elegendő. Állított föl ilyen iskolákat Sze-
geden, Mezőtúron és Egerben, de tervez ilye-
neket Brassóban, Beszterczén, Nagy-Szeben-
ben, Újvidéken és Rózsahegyen is. Á felsőbb 
leányiskolákra vonatkozólag törvényjavaslatot 
dolgoztat ki, valamint új tantervet is. Ezek 
után így folytatta: 

„Áttérek most, t. képviselőház, az 
elemi népiskolák területére. (Halljuk! Hall-
juk!) Az organikus előmunkálatok mel-
lett a főgondot az iskolák beléletének 
fejlesztésére fordítom. Az állami iskolák-
ban például a Mterkölcsi nevelés biztosítá-
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sára, a hitoktatók díjazására különös súlyt 
helyezek. (Helyeslés.) Körülbelül 130.000 
forint az, a mélyet az elemi iskolákban a 
hitoktatók díjazására fordítok. A tanítókat 
szünet nélkül figyelmeztetem, hogy a haza-
fias és a valláserkölcsi nevelés egyenrangú 
munka az egyéb tanítással. (Általános 
helyeslés.) • 

A nemzetiségi lielyi nyelvet, mint 
fakultativ tantárgyat, fölvétettem több 
helyen az állami iskolákban, hogy az 
a nemzetiségi ifjú ott a maga nemzeti-
ségi nyelvét is tanulhassa, ezáltal ter-
mészetesen jobban is megszereti az 
állami iskolákat, jobban keresi föl azo-
kat, az erről való gondoskodásom leg-
alább erről győzött meg engemet. 

Lépésről-lépésre megyek az ingyenes 
oktatás terére. (Helyeslés.) 1411 állami 
elemi iskola közül 393-ban van ingyenes 
oktatás. (Helyeslés.) Az ismétlő-oktatás 
területén az egész vonalon rendelkezem 
ezernél több gazdasági ismétlő-iskolával és 
i t t csak teljes elismerésemet és köszönetemet 
fejezem , ki igen t. kollégámnak, a föld-
mívelésügyi minister úrnak (Éljenzés.), 
hogy a gazdasági ismétlő-iskolák tekinteté-
ben annyi ügybuzgalmat és ügyszeretetet 
méltóztatott kifejteni. (Helyeslés.) 

I t t a fővárosban a leányismétlő-isko-
lákban a háztartási ismeretek behoza-
talát sürgettem, mert itt az ismétlő-
iskolákban az van helyén, hogy az állami 
háztartási dolgokkal is foglalkozzanak. 
A vidéken azonban az ismétlő-leány-
iskolákban leginkább arra fektetem a 
súlyt, hogy a gazdasághoz szükséges 
szerek és eszközök elkészítésével foglal-
kozzanak. (Helyeslés.) A hol állami közép-
oktatás van, ott az állami népokta-
tásról is gondoskodtam, mert ezeknek 
lehetőleg szerves összefüggésben kell 
lenniök. A népoktatás intenzív fejlesz-
tését czélozza az a tervem, hogy oly 
szemléleti képekkel láttassanak el az 
iskolák, a melyek egyfelől a szép iránti 
érzéket, másfelül a hazafias érzést emelik. 
Az egységes vezetés érdekéből tárgya-

lásokat folytatok a földmívelésügyi, a 
pénzügyi és kereskedelmi minister urak-
kal az iránt, hogy az ezen minister 
urak kezelése a la t t álló népiskolák az 
egységes vezetés szempontjából a vallás-
és közoktatásügyi tárcza keretébe jöjje-
nek át. (Helyeslés.) 

Az államosítás tekintetében is nyilatko-
zom. T. Ház! Semmi erőszak. Én semmiféle 
erőszakot az államosítás tekintetében nem gya-
korlok; (Helyeslés.) arra nincs szükségem, 
sőt ha valamely közegem erőszakoskod-
nék, kijelentem egész egyszerűen, hogy az 
nem az én intenczióim szerint j á r t el. 
De hiszen arra egyáltalában semmi 
szükség nincsen; olyan sokan kérik az ál-
lamosítást, hogy a megfelelő eszközökkel 
úgysem rendelkezem. Az állam él a jogá-
val, fölállít állami iskolát ott, a hol szük-
ségesnek tartja, de e tekintetben semmiféle 
presszió által magát korlátoztatni nem en-
gedi, de sohasem erőszakoskodik. 

Az állami iskolák elhelyezésének po-
litikáját bővebben kifejtettem tavalyi 
budgetbeszédemben és mostani indokolá-
somban is, újra hangsúlyozom iv/.<m paral-
lel elhelyezési politikát, melyet általában 
követek. Nem akarom ezt újból ismételni, 
de annyit kijelentek, hogy 1666 köz-
ség van általam kiszemelve, a hol foko-
zatosan állami iskola fölállítására szük-
ség van. 534-gyel állok tárgyalásban és 
1899-ben 500, öt év múlva pedig 1000 
iskolát fogok fölállítani.(Éljenzés.) Etéren, 
t. Iláz, mindenesetre haladás mutat-
kozik, mert míg 1895-ben 930,000 frtot, 
ma 2,000.000 frtot fordítunk állami isko-
lákra; 1896-ban 1697, ma 3000 tanító van. 

Az állami tanítók anyagi helyzetének 
javítása a kormány kiváló gondját képezi. 
1898-ban 2610 tanító közül 1491 400 fr t 
fizetésben részesült, 1899-ben már csak 
243, tehát leszállott a kisebb fizetések 
száma, annak daczára, hogy az abszolút 
szám növekedett. 1898-ban 500 frtos 
995 volt, 1899-ben 1300 lesz. lS9S-ban 
82 volt 600 frtos, 1899-ben 384 lesz 
600 frtos. 1898-ban 30 volt 700 frtos, 
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1899-ben 80 lesz 700 frtos. T. Ház! 
Ez ugyan csak fokozatos haladás, de 
módom lesz a szolgálati évek arányá-
ban a XI. fizetési osztály elveihez képest 
fokozatosan az állami tanítók helyzetén 
javítani. (Elénk helyeslés). 

Most, t. Ház, új kérdésre térek át, 
mely a képviselő urakat, a mint látom 
magánérintkezésből, igen közel érdekli 
és az a tanítói korpótlék és a községi és 
felekezeti tanítói fizetések kiegészítésének 
kérdése. (Halljuk! Halljuk!) Ebben a bud-
getben erre a czélra 110.000 fr t ta l 
többet vettem föl, ugyanis 1898-ban 
volt 490.000 frt. f. évre pedig ('>00.000 
forint van fölvéve. 

T. Ház! Egészen nyíltan bejelentem, 
hogy ez az összeg nem elegendő és ezen 
a téren túlkiadás lesz. (Helyeslés.) Mert 
a fizetés kiegészítését folytatólag új 
tanítói állásokat is kell eszközölni. 
(Fölkiáltások balfelől: Megadjuk!) 1897-
ben 500 írtig 493. 400 frt ig 3410 
tanító nyert fizetéskiegészítést, ma 300 
forintig 433, 400 frtig 357 nyer fize-
téskiegészítést. 1897-ben 2903 tanító, 
ma csaknem 4000 nyer fizetéskiegészítést, 
(Fölkiáltások: Nagyon helyes!) 

Áttérek a korpótlék kiegészítésének 
kérdésére. 1898 október 1-én esedé-
kessé vált a korpótlás és máig 4066 
tanító részesül a korpótlékban. E szám 
nem teljes, mert a korpótlék 1898 
szeptember hó 25-én túl szerepelt 
tanítói állomások betöltése alapján 
megadandó és itt kijelentem a t. Ház-
nak, hogy mivel a törvény azt mondja, 
hogy ha az iskola föntartására az 
iskolaföntartó nem képes, illetve a köz-
ségeknél maga az iskolai pótadó nem 
elegendő, akkor az államnak kell a 
segítségről gondoskodnia; e téren ugyan 
visszahúzódhatnék a minister a meg-
szavazott összeg határaira, de bocsá-
natot kérek, a felelősséget nem tudnám 
magamtól elhárítani, mert a törvény 
azt mondja, meg kell adni, hogy ha 
nem képes a község a korpótlékot 

megadni, ennek folytán ezt kissé liberá-
lisan kezelem, bízván a t. képviselőházban, 
hogy a különben is rosszul javadalmazott 
tanítóknál fölmerült túlkiadások ellen ki-
fogása nem lesz. (Helyeslés.) 

Szükséges szólanom, t. képviselőház, 
a, polgári iskolákról is igen röviden. Mai 
szervezetében is igen sokan látogatják 
a polgári iskolát, 18.000 fiu, 24.000 
leány, sőt még ot t is, a hol középisko-
lák vannak, ott is szaporodik a lét-
számuk, a mit igen örvendetesnek tartok. 
Újvidéken, — a kik odavalók, bizonyít-
hatják, — Nagybecskereken, Veszprém-
ben, Szegzárdon, a polgári iskolai tanulók 
száma szaporodik, annak daczái-a, hogy 
ott középiskolák is vannak, és ezek 
még keresettebbek lesznek t. képviselő-
ház akkor, ha a kellő reform keresztül-
vitetik. Tervezem az önkéntességi jognak 
megadását (Helyeslés), a minősítési tör-
vénynek megváltoztatását (Helyeslés), abban 
az irányban, hogy az általam reformált 
polgári iskola azután tágabb keretű minősí-
tést, kvalifikáczionális képesítést adjon, mint 
a mai,a gimnáziumokéval egyenlőt, A gim-
náziumok nem is valók tulajdonképen má-
soknak, mint azoknak, a kik felsőbb 
oktatásban akarnak részesülni. Ez a gim-
náziumoknak tulaj donképeni föladata. 

A polgári iskola reformját nagy 
gonddal készítem elő, t. képviselőház! 
A középiskolák reformjának is tulaj don-
képen ez a helyes kiindulási pontja. 
Azt akarom, hogy legyen önczélú inté-
zet, de előkészítő karakterrel is birjon. 
A közoktatásügyi bizottság elkészült 
munkájával, az közzététetett, az egé-
szen nyilvános. 

A polgári iskolai egyesület ez ellen 
állást foglalt. Es a két munkálat közt, 
a mennyire tanulmányoztam, nem látok 
nagy eltérést, a hétéves tanfolyamra 
nézve körülbelől mindegyik megegyezik; 
a mi a differencziális pontokat képezi, 
az leginkább a tanárok egyetemi kép-
zése körül forog fönn: vájjon azok az 
egyetemen képeztessenek-e ki, vagv 
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külön intézetben? És hogy középiskola 
legyen-e a polgári iskola vagy sem ? 
Ezek nem lényeges eltérések. A főkér-
dés az, hogy jó képzést nyerjenek 
helyes szervezetű intézményekkel, hogy 
középiskola-e vagy sem, ez doktrinér kér-
dés; a főkérdés az, hogy becsüljük meg 
azt a polgári iskolai tanítót és hogy 
kellő dotáczióban részesítsük. 

Igen kitűnő tantervet lehet ennek a 
polgári iskolának adni, a mely a modern 
élet igényeit kielégíti, az általános 
műveltséget megadja és szószorosan 
modern -polgári czélokra szolgáló iskola 
legyen. Kijelentem azonban azt, hogy 
a polgári leányiskolák gyökeres reformját 
nem akarom. Én az 1878. tantervet 
kielégítőnek ta r tom; egészen más a 
felsőbb leányiskola, de a polgári leány-
iskola gyökeres változtatását nem 
akarom. 

A kisdedóvás terén, sajnálatomra, 
csak 16.000 fr tom van óvódákra. 
1898-ban 30-at állítottam föl; ebben 
az évben körülbelül 25-öt fogok föl-
állítani. (Mozgás a szélsőbaloldalon.) 
14-00 állami iskolával szemben csak 
260 állami óvoda áll. pedig a kettőnek 
együttes működése biztosítaná a sikert. 
A hol állami népiskola van, ott egy-
úttal óvodát kellene fölállítani, 

A községeket, t. Ház, hiába szorítom, 
mert a községekkel nem birok czélt 
érni. mert sok község úgy túl van terhelve, 
hogy nem lehet velők szembén erélylyél 
föllépni, (Helyeslés jobbfelől. Mozgás a 
szélsőbaloldalon.) Szép a törvény, de nem 
tudom végrehajtani, Azonban mégis, t. 
Ház, a községek közül is tavaly 26 
állított föl községi jellegű óvodát. De, 
t. Ház, a társadalom sem tesz nagyon 
sokat, sőt ne vegyék rossz néven, azok 
a társadalmi egyesületek, körök is, 
egyik a másik után jön hozzám és 
kéri, hogy az állam vegye át az általuk 
alapított menedékházakat és óvodákat. 
Hát, hogy az állam azután mennyit 
lesz képes és meddig lesz képes mind-
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azokat az igén}'eket kielégíteni, annak 
kulcsa a pénzügyi helyzetben rejlik. 
(Mozgás a bal- és szélsőbaloldalon). 

Ezek után a minister a művészeti kérdések 
fejtegetésére tért át s köszönetet mondott 
Zichy Jenő grófnak azért az expediezióért, 
a melyet vezetett és módot nyújtott a mu-
zeum tisztviselőinek tanulmányaik kiterjesz-
tésére és a muzeumi anyag gyarapítására, 
majd így fejezte be nagy érdeklődéssel hall-
gatott és sokszor zajosan megéljenzett be-
szédét: 

„T. képviselőház! Én nem szépítet-
tem előadásomban, hűen adtam elő 
körülbelül a magyar kulturéletnek a 
képét. Ismerem a hézagokat, ismerem 
a fogyatékosságokat, én érzem legtöbb-
ször az előttem álló nagy czélok és a 
rendelkezésemre álló eszközök közötti 
aránytalanság súlyát. Érzem, hogy bizo-
nyos kulturális beruházások el nem 
halaszthatók, mert a halasztás bizonyos 
kultur-intézményekre nézve egyenlő a 
megsemmisüléssel, vagy legalább is a 
nagy visszaeséssel. Kegyes bírálatukkal 
azonban legyenek szívesek tekintetbe 
venni azt, hogy az én teljesítési képessé-
gem. erőm fogyatékosságán kívül szabva 
van azon eszközök határa által, a melyek 
rendelkezésemre állanak. Azért el merem 
mondani, hogy kulturéletünk az egész vona-
lon erősödik és izmosodik s az a remény 
táplál és sarkal bennünket a további 
kitartó munkára, hogy nincs távol, nem 
szabad tárol lennie azon időnek, mikor a 
pénzügyi egyensúly is föntartható lesz és 
mégis az állam nagyobb arányú kultúr-
politikai beruházásokat tehet. Lelkem leg-
bensőbb hangján szólok, midőn azt 
mondom, hogy erre nézve nincs sok 
veszteni való időnk. Ígérem ós tudom, 
hogy a mi erőt, akaratot, energiát, 
szorgalmat, odaadást Isten nekem és 
lelkes munkatársaimnak adott, lelkünk 
egész melegével fordítjuk a haza legtel-
tékenyebben őrzött kincsének, a magyar 
kultúrának gyarapítására. (Helyeslés és 
tetszés.) De t. képviselőház, ennek ha-
tása csak úgy lehet, hogy ha az egész 
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magyar társadalom ezekben a nagy ki-
békítő kulturális czélokban osztály, feleke-
zet, társadalmi és pártkülönbség nélkül 
segít és támogat bennünket, Én ezt a 
nemes, odaadó támogatást kérem a Háztól 
és a nemzet minden lvü fiától a magyar 
hdtura számára." 

Állami tanítók fizetésre ndezése. 
(II.) A Néptanítók Lapja ez évi 3-ik 

számában részletesen ismertettük, mit 
te t t Wlassics közoktatási minister a 
lefolyt négy év alatt az állami tanítók 
anyagi helyzetének javítása érdekében; 
közöltük, hogy az 1899. évi állami 
költségvetésben megszűnik az állami 
tanítók sokféle, minden rendszernél-
küli javadalmazása; eltűnnek a helyi 
pótlékok, hanem csupán négy fizetési 
fokozat van megállapítva, úgymint: 
943 állami tanítónak 400 frt, 1200-nak 
500 frt, 387-nek 600 frt és S0-nak 
700 frt. Azon tanítóknak, a kik 700 
forintnál magasabb fizetést élveznek, 
ezen többlet személyi pótlékként van 
a költségvetésbe fölvéve. 

Csak a napokban fejezte be az ország-
gyűlés az 1899. évi állami költségvetés 
tárgyalását, és ime a közoktatási minis-
teriumban már nemcsak keresztül van 
vive az állami tanítók fizetésrendezésé-
nek nagy munkája, de az erre vonat-
kozó rendeletek is készen vannak, s 
rövid idő alatt sok száz állami tanító 
kézhez veszi az erre vonatkozó örven-
detes értesítést, a nélkül, hogy ezért 
folyamodnia kellett volna. 

A 2610 állami tanító közül összesen 
520 részesül most részint fizetésemelés-
ben, részint a helyi pótlékoknak a törzs-
fizetéshez való csatolása folytán nyugdíj-
jogosultsági előnyben. Nagy és nehéz 
munka volt ám ez, de a melyet csakis 
az által lehetett pontosan, és a tanítók 
érdekeinek igazságos szem előtt tartá-
sával aránylag rövid idő alatt végre-
hajtani, hogy Wlassics minister rende-
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lete folytán az állami iskoláknak és az 
állami tanítóknak a ministeriumban 
olyan törzskönyve vezettetik, a melyben 
minden egyes 411ami iskolának és minden 
egyes állami tanítóuak adatai a leg-
pontosabban föl vannak tüntetve. Ezen 
törzskönyv az összes állami tanítók 
szolgálati idejét, illetményeit és egyéb 
adatait okmányszerűleg tünteti föl és 
ezen adatok alapján az összes állami 
tanítóknak a szolgálati idő szerinti 
rangsora a legpontosabban megállapít-
ható. Csak ilyen hiteles nyilvántartás 
mellett lehetséges egy ilyen nagy sze-
mélyzetnek jogos érdekeit igazságosan 
intézni. 

A minister több izben hangsúlyozta, 
hogy az állami tanítók fizetésrendezését 
a szolgálati évek arányában és a XI. 
fizetési osztály elvei szerint akarja 
keresztülvinni. 

Miként már fönnebb is említettük, az 
ez évi költségvetésben csakis 4, 5, (i és 
700 frtos fizetések vannak fölvéve; 
ámde sok tanítónak közbeeső fizetése 
van (p. o. 450, 550, 650 frt) ; hogy 
tehát az elvszerű rendezés lehetővé 
váljék, előbb ezen közbeeső fizetéseket 
kellett rendezni oly módon, hogy azok 
a legközelebbi magasabb fizetésekre 
kikerekíttettek (p. o. a 450 frtos fizetés 
500 frtra, az 550 frtos 600 frtra, a 
650 frtos 700 frtra). Az így fölmaradt 
magasabb fizetési fokozatba azután a 
szolgálati évek arányában történt az 
előléptetés. Ezen elvek szem előtt tar-
tásával történt a mostani fizetésrendezés, 
a melynek eredményét a következők-
ben közöljük: 

Az 1 S99. évi költségvetésben fölvett 
80 hétszáz forintos tanítói állás közül 
tényleg be van töltve 42 állomás. 13 
olyan állami tanító van, a kiknek 
6 — 700 frt között van a fizetésük, 
ezek előlépnek a 700 frtos fokozatba. 
A fölmaradt 25 hétszáz forintos állásba 
előléptek a székesfőváros közvetlen köze-
lében levő állami iskolák tanítói közül 
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azok,akik már 15,vagy több év óta vannak 
államszolgálatban és a vidéki állami 
tanítók közül azok, a kik 1873. év 
november 4-ig neveztettek ki. Előlép 
pedig 10 olyan állami tanító, a kinek 
eddig 600 frt, 14, a kinek 500 frt és 
1, a kinek 400 frt fizetése volt, 700 
forinton fölül van fizetése 6 állami 
tanítónak; ezek a 700 frton fölül levő 
többletet ezentúl nyugdíjba számító 
személyi pótlék czímen fogják nyerni. 

Hatszáz forintos fizetés van a költség-
vetésben 387. Ezek közül tényleg be 
van töltve 235. 5 és 600 frt közötti 
fizetése van 31 tanítónak, ezek most 
előlépnek a 600 frtos fizetési fokozatba; 
10 hatszáz forintos tanító előlép 700 
forintba, betöltendő volt tehát 131 
hatszáz forintos tanítói állomás. Ezekbe 
előléptek azon állami tanítók, a kik 
1880. év szeptember hó 4-ike előtt 
neveztettek ki állami tanítókká. Előlép 
pedig 1 29 tanító, a kinek most 500 fr t 
és 2, a kinek 400 frt fizetése volt. 

A költségvetésbe fölvett 1200 ötszáz 
forintos állomás közül a magasabb 
fizetési osztályba előlépett ilyen java-
dalmazási! tanítói állások leszámítása 
után betöltendő 48 ötszáz forintos állás. 
Erre előlép 31 olyan tanító, a kiknek 
most 4—500 f r t között van a fizetésük; 
előlép továbbá 17 tanító, a kik 1889. 
év május hó 22-ike előtt lettek kine-
vezve, és pedig 16, a kinek most 400 
forint és 1, a kinek 370 fr t fizetése 
van. Végre egy tanító, a ki most 340 fr t 
fizetésben van, előlép 400 írtra. 

Mindezen élőlépések összesen évi 22.860 
forint költségemélést okoznak. 

Említettük, hogy a folyó évben az 
összes helyi pótlékok a törzsfizetéshez 
csatoltatnak. Ily módon 3 tanító, a ki 
most 600 fr t fizetést és 100 fr t helyi 
pótlékot élvez, előlép 700 fr t fizetésbe; 
36 tanító 500 frt fizetés és 100 fr t 
helyi pótlékból 600 fr t fizetésbe; 229 
tanító 400 f r t fizetés és 100 frt helyi 

pótlékból 500 irt fizetésbe, végre 3 
tanító 300 f r t fizetés és 100 frt helyi 
pótlékból 400 fr t fizetésbe lép elő. 

A tanítók fizetésének rendezéséről 
szóló 1893. évi XXVI. t.-cz. 2. szakasza 
alapján az összes állami tanítók, a kik 
a mult év október hó 1-én nyilvános 
népiskolákban legalább öt évi szolgá-
latot betöltöttek, egyenkint évi 50 frt 
évötödös pótlékot nyertek. E czímen 
kiutaltatott összesen 76 ezer frt. 

A folyó évben tehát az állami tanítók 
javadalmazása kerek százezer forinttal 
emelkedett. 

Végül fölemlítjük, hogy Wlassics 
minister által tervbe vett ezer új állami 
népiskola közül a folyó évben szerve-
zendő (részben már is szervezett) állami 
népiskolánál összesen 300 tanítói állás 
van költségelve, még pedig ezek közül 
100 négyszáz, 1 00 ötszáz és I 00 hatszáz 
forint fizetéssel és megfelelő lakpénz, 
vagy természetben lakással. A jövőben 
szervezendő állami iskoláknál a tanítói 
állások szintén ilyen javadalmazással 
lesznek rendszeresítve. 

1806. évtől kezdve mostanig összesen 
178.745 frt fordíttatott az állami tanítók 
anyagi helyzetének javítására. Ezen rend-
kívül örvendetes tény konstatálása alkal-
mából nem hangsútyoz hatjuk eléggé, 
hogy az állami tanítók vannak első 
sorban hivatva kötelességeik hű és lelki-
ismeretes teljesítése által virágzó nem-
zeti népoktatást biztosítani és ily módon 
a többi iskoláknak követendő példát 
nyújtani. Az állami tanítók lépten-nyo-
mon tapasztalhatják, hogy Wlassics 
minister milyen nemesszivűséggel gon-
dozza a tanítók jogos és méltányos 
érdekeit; miért is megkövetelheti tehát 
a minister, hogy a tanítók szép és 
nemes hivatásukat buzgóan töltsék be, 
még pedig nemcsak az által, hogy az 
iskolában becsülettel helyt állanak; 
hanem az által is, hogy az iskolán 
kívül, a közéletben példás életmód, haza-
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has erények, tisztességes társadalmi érint-
kezés, a nép helyes irányú érdekeinek 
buzgó fölkarolása, és a magyar állam-
eszme iránti törhetetlen hűség által 
népnevelői hivatásuknak a szó legnemesebb 
értelmében megfeleljenek. 

Minél inkább megközelíti a magyar 
állami néptanítói kar hivatásának ilyetén 
szinvonalát, annál méltóbbá teszi magát 
az állam hathatós támogatására, a tár-
sadalmi közbecsülésre. Ez semmi esetre 
nem marad el, csak az előbbire töre-
kedjék a magyar tanítóság becsületes 
kitartással. Mi bízunk a magyar nép-
tanítókban ! 

EB Megjutalmazott tanítók. A vallás- és 
közoktatásügyi minister: Balogh István király-
népi, Tóth Irma magyarcsesztvei, Kovács Béla 
m.-radnai, IIgó Gabriella pokrivácsi, Sesztai 
Emil bácsgyurgyevói, Mozsáry János aranyos-
maróthi, Velenczey Lajos klacsanói, Hart-
mann Jenő entradámi, Dávid Mihály brassói, 
Imrich János nagylaki, Popesku Eugenia, 
Rudán Neomi fiumei, Vágner Adolf fogarasi, 
Schmögner János tiszolczi, Szebeni János ára-
pataki, Záborszky Gyula horhi, Pászka Károly 
zajkányi, Herczeg András borbátvizi, Bökös 
Árpád lindsinai, Bernád Lajos d.-szentmártoni, 
Szinte Sándor deésíálvi, Jakab József mező-
szilvási, Deési Lőrincz középlaki. Zunca Traján 
boroviczi, Markovics Árpád kabolacsárdai, 
Kelemen Antal erdőszentgyörgyi, Sükösd 
András kőhalmi, Paidinyi Dániel losoncz-
apátfalvi, Szecsányi Antal szamosfalvi, Ormay 
Antal hidegkúti, Ferenczi Irma kisszebeni, 
Szancsek Dániel kapnikbányai, Bozán Péter 
szászsebesi, Kenyere Lajos egrespataki, Bö-
röndy János oláhláposi, Penes Gyula kecsedi, 
Lováry Dezső sipeli, Erős Antal offenbányai, 
Giszka Demeter gerendkeresztúri, Bernáth 
András révaújfalusi, Draveczky Ilona prejthei, 
Jiiszner József turóczszentmártoni, Tadler 
János turczi, Ihnatovics Miklós ókemenczei, 
Kunsch György nendóhegyi, Márkus Sándor 
molnári, Neuwirth Anna gálszécsi, Kapuszta 
Béla olmányfalvi áll. el. isk. tanítók, Kövendy 
József siklósi, Jázon István ótoháni, Schmidt-
bauer Sebestyén tarczai, Zúz János kálno-
gárabi, Tüske Endre cseklészi, Wehovszky 
Aranka szepesbélai, Scherer Károly csákovai, 
Schneider József sándorházi, Tekula János 
trencséni, Polyák Mátyás csáktornyai közs. el. 
isk. tanítók, Stein János jászóújfalusi, Fitos 

Menyhért tövisi, Hitzhaus Péter albertfalvi, 
Illaványi János garamkeszi, Balogh Lajos 
felsőhámori, Korbász Vendel liptószentmiklósi, 
Schrimanek Katalin szászrégeni, Gazsó Ágos-
ton nagyjáczi, Tumbász Lázár szentistváni, 
Szabó István homoki, Pelzmann Károly alsó-
lászlói, Praunróth Ferencz széleskúti, Fábián-
Szlavik János podolini, Pletrichné-Striss Her-
min szucsányi, Windisch Ferencz németújvári, 
Hajkó Antal papinai, Puchy József péteri 
r. kath. el. isk. tanítók, Szmorzsánszky János 
benedikei, Brinszky György abódi, Várna 
Tivadar páczaíálusi, Pap Ferencz debreni, 
Bévay János baskóczi gör. kath. el. iskolai 
tanítók, Vidics (Varga) kisházai, Horváth 
János esküllői, Merecz Vazul botfahisi, Csiki 
János bötöni, Mihálka János kökényesi gör.-
kel. el. isk. tanítók, Jung Károly ósoóvei ev. 
ref. el. isk. tanító, Bukovinszky István tót-
komlósi, Lautner Adolf gyomai, Prall Mihály 
nagydemeteri, Lipták Endre kokovai, Klein 
Mihály felsőterenyi, Semp Mihály ugrai, Szkle-
nár Pál vörös vágási, Geyen Adolf ecsényi, 
Knall János vurpodi ág. hitv. ev. el. iskolai 
tanítók, Leutersdorf er József rózsahegyi, Bányai 
Leó vajkai izr. el. isk. tanítók, Raitner Ágos-
ton aninai vasuttárs., Vieser Endre pécsbánya-
telepi társ. el. isk. tanítók, Steflcovics Károly 
nebajszei magán el. iskolai tanító részére a 
magyar nyelv oktatásában tanúsított kitűnő 
buzgalmuk elismeréseül egyenként ötven (50) 
forint jutalomdíjat engedélyezett. 

^ A „Budapesti (budai) Tanítóegye-
sület" f. hó 6-án Koncsek Lajos elnöklése 
mellett közgyűlést tartott, melyen Bursics 
Ernő „Külön órát a mesének" czímü vitaté-
teleiben igen tanulságos módon a mesélés 
hasznát fejtegette, különösen képző erejénél 
fogva. Több hozzászólás után a közgyűlés 
kimondotta, hogy a népmeséknek kiváló 
helyet kell foglalniok a népiskolai tanítás-
ban s az a beszéd- és értelemgyakorlatok 
keretében, de kivétel nélkül minden tárgy 
tanításánál is sikerrel alkalmazható. A 
mesének külön órát szentelni azonban 
fölösleges. Majd Szabó Lajos a yankeek 
iskoláiról beszélt igen vonzó előadásban. 
Ismertette New-York iskoláit, tanítóinak 
helyzetét, a tankötelezettséget, a házak tetején 
meghonosított játszótereket, a rézbőrűek 
iskoláit stb. A választmány előterjesztésére 
a közgyűlés elfogadta a télen rendezendő 
fölolvasóestélyek tervezetét. E szerint a téli 
időszakban 5 előadás lesz a szülők részére. 
Pályatétel kitűzése s a pénztárosi jelentés 
tárgyalása után a gyűlés véget ért. 

< S * = 3 > 3 S = < 3 : 
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m SZÜNORA 
Anya ncikiil, hitves nélkül. 

Már 6-tari valánk. Az asztalnál is meg 
volt állapítva mindenikünk helye. Az édes-
anya az első helyen ült, én az utolsón; a 
4 gyermek az asztal két szélesebb oldalán 
párosával szemben egymással. Megállapítottuk, 
hogy ki-ki hol fog aludni. Sőt a jövőre való 
azon gondolat és vágy is élt már, hogy, sze-
gények lévén, melyik minő pályára lesz 
utalva. 

A szülői édes gond és figyelem kiterjedt 
sok mindenre még s ezek között láttuk előre 
azt is, hogy gyermekeink révén is sok csaló-
dás fog érni s érhet olyan, mely betetőzi 
életünk sok keserű csalódását, melyek között 
nem egyet az emberek juttattak osztályré-
szünkül s nem kevesebbet ezeknél a sors és 
az élet körülményei. 

De mégis ragyogott előttünk az a fényes 
remény-csillag, mely, ha a messze-jövőben is, 
de az élet öröméhez vezet föltétlenül. 

Hiszen az mind igen természetes is volt, 
mert az emberi kebelben ezek az érzelmek 
mind élnek s csak annyiban nem tud rólok 
a világ, mert a sziv rejtettebb kincsei lévén, 
a kit dicsekvés, vagy fecsegési viszketeg nem 
ösztönöz, nem üti dobra ezeket. 

Ám századok múlnak el úgy, hogy az 
emberek vetnek, de nem tudják a vetők, 
hogy majd ki és mit arat? így lesz a ter-
mészet nagy világában ez mindig; ebben a 
tekintetben a multat, a jelen és jövőtől nem 
különbözteti meg semmi. Mindig lesznek o o 
várt és váratlan események, kétségbe ejtő 
történetek és lesznek a világon átalakító 
vivmányok, fölfedezések s isteni rendelések. 
Ezért mondja a bölcs: légy mindig elkészülve 
váratlan esetekre is, féld mindig az Istent, 
a veszélyben bizzál benne és remélj ! 

Mi is a természet törvényei alatt éltünk 
és álltunk, a hol egy halál tán kisebb jelen-
tőségű eset egy villámlásnál. Az emberek is 
azt mondják: történt már ilyen millió számra 
és napirendre térvén, fut mindenki dolga 
után. 

így lőn, hogy betegségének az ötödik reg-
gelén, az utolsó sóhaj után, örökre behunyta 
szemeit a hitves, a négy kicsiny szerető édes-
anyja. 

S mi mindannyian: tanácstalanul és erőtle-

nül e végzéssel szemben, fájó szívvel sírtunk, 
égő könyeket hullattunk. 

Ez volt az én nagy csalódásom, melynek 
terhét már nemcsak felerészben viselém; 
hogy a "kicsinyekre mi ez : azt ki sem tudom 
fejezni szóval. Gyászba borultunk. Nem feke-
tébe, de gyászba. Tizenhét nap múlva elszen-
derült az is, a ki az édesanya nevét viselte, 
ki szivétől kiszakadva, csak 17 napot élt ez 
új világon. A temesvári homokos, sík teme-
tőbe jutott két Ida egymás mellé, a család-
ban nvillott két mély űr, egy mélyen fájó 
és egy szomorú. Most már 4-en vagyunk. 
Nagyon kevesen. De ha százan volnánk is, 
99-nek hiányoznék az édesanya s nekem a 
hitves. Hiányzik: az üdv, a boldogság. Nincs 
ott többé az a remény-csillag sem, melyet 
ketten követnénk, midőn mutatná gyerme-
keinkjövendő útjait. Hiányzik minden. Tanyát 
ütött a bánat, tépi a szivet s tán kizárja 
örökre e szenvedő szivek elől: a vigaszt, az 
örömet. 

A bánatnak itt mély forrása van, nemcsak 
a sir az, a miből itt ülni jogot merít, de a 
gyermekek arcza, a barátok részvét-levelei, 
az embereknek is megnyilatkozó részvéte, a 
társaságok mulatozásai, minden látott öröm, 
az egyik gyermek eme vigasztalása: „ édes 
anyám újra föltámad", végre: egy gondolat 
s az ő édes emléke. 

Ezekből táplálkozik a bánat, ezek borítják 
könyekbe a szemeket, ezek miatt szorul el 
a szív s termel szomorú gondolatokat: a 
lélek. 

Egy kérdés támad föl lelkemben, az, hogy 
e fájó esetnek a miért-je: mi ? 

Végigvillan a lelkemen ezer meg ezer 
látott társadalmi bűn, eszembe jut kétszerte 
annyi olyan, tán borzasztóbb, a mit olvas-
tam. 

Szivemre teszem a kezemet, Istenre eme-
lem tekintetemet s kérdem: ezek közül me-
lyiket követtem el ón, melyiket ő ? 

Hiszen szerettük gyermekeinket, becsültük 
egymást, társaságunk egymásból állott. A 
korcsma s annak bűnei: nem okoztak családi 
viszályt, nem dúlták föl boldogságunkat, 
mert nem tartoztam soha annak az áldo-
zatai, vagy barátai közé. A családi szentség: 
a férj és női hűség életünk erényei voltak. 
A bizalom, a törekvés: családi barátok és 
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segítő társak voltak nem kicsiny életpróbáink-
ban. S mégis! 

Talán a hit ellen vétettünk ? Ez a gondo-
latom is kérdőre von. Bebarangolom a hit 
fönséges világát, mert keresem az okot, 
keresem a nyugvó-pontot, hogy megismer-
jem a vezeklés útját az ő lelki üdveért, 
vagy hogy megismerjem: bűnömet. Itt is 
tanácstalanul állok; mert a ki nem lop, nem 
öl, a ki az Istent hiszi, kötelességeiben: a 
család, embertársai s a haza iránt becsülettel 
munkás, az véges észszel hol láthatná meg 
a büntetés okát? 

Végre e nagy mezőn, e gondolatok után 
akad pillanat, midőn megtévedek, mert azt 
hiszem, hogy: „itt sem egyenlő a mérték." 

De magamhoz jövök, eszembe jut, hogy 
az emberi ész véges; gyarló, fogyatékos az 
orvosi tudomány s mindenek fölött: a hol véget 
ér a tudás, ott kezdődnie kell az igaz hitnek, CT 
mert csak a ki hisz, annak lehet valódi 
öröme, reménye, vigasza. Istenbe helyezem 
bizalmamat. Tán ad erőt, hogy neveljem és 
vigasztaljam e kicsinyeket. Jövőjökben talán 
részemre is lesz egy örömcsepp s ha majd el-
megyek én is: azt a cseppet megmutatom az 
édes anyának is. 

Addig csak megyünk e nagy teherrel, le-
törölve könyeinket, az élet nehéz útjain, hagy-
juk őt nyugodni, egy sirkő jelölvén helyét; 
édes emlékét a szívben egy mély fájdalom 
örökíti meg. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: Lombora László 
petrozsényi közjegyzőnek, a ki az ottani áll. 
el. isk. szegény tanulóit részint saját ado-
mánya, részint gyűjtés által mintegy 173 frt 
értékű ruhával látta el az elmúlt karácsonyi 
ünnepek alkalmával; a lévai takarék és hitel-
intézet részvény-társaságnak azon alkalomból, 
hogy az ottani polg. leányiskolának 100 frtot 
adományozott; azaranyosmarótliitakarékpénztár 
részvény-társulatnak azon alkalomból, hogy az 
ottani közs. polg. leányisk.-nak 100 frtot, az 
egyesületi óvónak 50 frtot, s az ottani áll. 
el. isk. szegény tanulók fölruházására 86 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: dr. Gyorgyevics Szredoje szabad-
kai h. polgármestert a szabadkai áll. tanítónő-
képző-intézet igazgató-tanácsába r. tagul; 
Jonescu Valér oki. tanítót a vaári közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Omilvák János alsó-
kubini oki. tanítót az alsókubini áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Bárányi Ferencz oki. 

tanítót a torontálvásárhelyi közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Szekulics Katalin oki. tanítónőt 
a gazdinovcsei közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Harmath Ilona oki. tanítónőt az ótordai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; JHúszcghi Emma 
oki. kisdedóvónőt a gatályi áll. kisdedóvodá-
hoz_ óvónővé. 

Áthelyezte: Forster Paula merényi, Glatz 
Anna szepesváraljai áll. óvónőket kölcsönösen; 
özv. Winczer Dánielné gatályi áll. óvónőt a 
breznóbányai áll. II. sz. óvóhoz; Sebő Berta 
fiumei és Zágár Mária kishartai áll. óvónőket 
kölcsönösen. 

Segély-, ill. gyáinpénzt utalványozott: 
néh. l'app Emánuel kisszokondi nyugd gör. 
kath. volt tanító özv., szül. Lázár Julianná-
nak évi 150 frtot; néhai Stanease János 
berényi gör.-kel. elemi iskolai volt tanító 
özvegye, szül. Bács Marincza és két kiskorú 
árvája részére együtt évi 200 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Ackermann János 
illocskai munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 330 fr tot ; Tichindélecin Zsoszin alczinai 
gör. kel. munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 
270 frtot; Schwarz Mór újpesti munkaképtelen 
áll. el. tanítónak évi 510 fr tot ; Szabó Mihály 
újfehértói munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 390 f r to t ; Urosevics Manó 
jarkováczi volt határőr vidéki községi tanító 
részére évi 682 frtot; Móré Lászlóné szül. 
Uszkay Erzsébet nagy beregi munkaképtelen-
nek talált közs. óvónő részére évi 130 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Juga János gör.-kel. tan. 1. Egyenlő, ha 

a föltételek is megegyeznek. Mindegyiket 
ugyanazon kulcs szerint kell számítani. 2. 
Nincs. 3. Tanítóképző, posta-altiszti szol-
gálat stb. 4. Nem. 5. Tanítóképzőbe. — H. 
J. Ragaszkodjék a választási jegyzőkönyvhöz. 
Közigazgatási úton követelheti a hátralék 
behajtását. — G . . . G . . ó. 1. Próbáljon 
tudakozódni Tóth Kálmán gyöngyösi el. isk. 
igazgatónál. 2. Ha más álláson megszerzett 
fizetésösszegét kisebb rendszeres fizetéssel 
javadalmazott állásban is megtartja, a két 
fiz. összeg különbözetét helyi pótlékkal 
egyenlítik ki. — T. F. Dunakesz. Igen, lehet. 
Igazolja, hogy 81 éves, a tanítói pályán 
56 évet töltött, a segítségre rá van szorulva. — 
0. F. Verbócz. Az elutasítás jogos volt, 
hiszen önmaga elismeri, hogy 1896—7. évben 
magánegyén alkalmazta az intézetében. Nyug-
díj szempontjából azonban nem lehet ez 
hátrányos önre, ha már 1892. óta rendesen 
fizette az évi nyugdíjjárulékot. — M. 0. Ha 
úgy történt, jogtalanul cselekedett az iskolafön-
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tartó. A pályázati hirdetés és a megválasztásról 
szóló jegyzőkönyv tartalma irányadó. — Szv. M. 
Ügy látszik, 1867. évi okt, 1. előtt szolgá-
lata folytonosságában valami csekély meg-
szakítás lehetett. Kívánalma nagyon vitás 
kérdés, mert az orsz. nyugdíjalapból az 1870-ik 
év előtti időre nem utalványoznak nyugdíjat 
Ha a nyugdíjazás szüksége beállana, akkor 
esetleg méltányossági alapon érhetné el 
czélját. — H. L. Szerintünk is jogos volt a 
munkaváltságdíjnak a fizetés összegébe való 
fölvétele. — S. H. Ó-Verbász. 1901-től fogva. 
A nyugdíjügyet ez nem változtatja meg. — 
M. J. Egynek vették a kántori és tanítói 
fizetést. Nem látunk benne tévedést. Az állam-
segélyt kötelessége az elnöknek az adóhivataltól 
fölvenni s az ön kezéhez juttatni. Ez nem 
függhet haragtól vagy rokonszenvtől. Jelentse 
a kir. tanfelügyelőnek. — P. J. Ügy lesz, 
miként óhajtotta. Ministeri rendelet jelent 
meg ebben a tárgyban. — Sz. Ií. Bacsólalva. 
Fizetésének 76 százalékát. — N. A. Eperjes. 
Igen, megteheti. •—• K. (>y. Tudomásunk 
szerint nem. — T. P. Illava. Ha lapunkat 
olvasná, megkímélhette volna magát (és minket) 
a kérdezősködéstől. A rendelet olvasható volt 
lapunk 13. számában. — „Igazság". Illetékes 
helyen bemutattuk. — J. V. Szaniszló. Meg-
tettük. — II. S. Eger. Az „Orsz. Biz." már 
elhatározta az újabb lépések megtételét. Egye-
lőre semmit sem tanácsolhatunk, mert úgyis 
hasztalan minden. — S. S« V. Nincs. — it. 
ti. A. A pályázati hirdetés már megjelent a 
„Budapesti Közlöny "-ben és a Népnevelők Lap-
jában. — It. J. Miklósi. Ezt az ottani adó-
hivatalban kellene megkérdezni. — H. E. 
Uzsu. Már kiutalványozták 10.931. sz. a. — 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közoktatásügyi költségvetés tárgya-

lása a képviselőházban. Wlassics minister 
nagyhatású beszéde után a képviselőház f. hó 
7-iki ülésén Boda Vilmos függetlenségi kép-
viselő szólalt föl s vallás- és közotatásügyi 
minister beszédére reflektálva azt mondta, hogy 
a nemzeti állam kiépítésére irányuló törekvés 
a legfőbb alapelv, az az alap, a melyen min-
denek fölépülnie kell. 0 még függetlenségi 
pártállásában is a szelíd irány hive, akkor 
azonban, a mikor a magyar nyelv szupremá-
cziájáról van szó, ott a legszigorúbb állás-
pontra helyezkedik. Követeli, hogy az ország 
minden lakója birja az állam nyelvét, a ma-
gyart. A kormányzatnak oda kell hatnia, 
hogy még az idegenajkú tanulók is elsajátít-
sák a magyar nemzet nyelvét. A leányiskolák-
kal nincsen megelégedve, nem szolgálják azt 

a czélt, a melyet eléjük kitűztek. A követ-
kező szónok Ováry Ferencz volt, a ki minde-
nek előtt örömmel konstatálta, hogy „a 
tárgyalás alatt álló költségvetés — a közter-
hek emelkedése nélkül — ismét fokozatos és 
lényeges, csaknem másfél milliónyi többlettel 
van előirányozva, mely tény mindig közelebb 
viszi a megvalósuláshoz abbeli reményünket, 
hogy államháztartásunknak ezen, hosszú időn 
át legmostohább gyermeke, t. i. a kultusZ-
tárcza s a többi tárczák szükségletei közt 
mihamarább be fog állani az a minden oldal-
ról óhajtott kellő, helyes arány, melyet nyu-
gati kulturállamok háztartásai mutatnak s a 
melyben az államok anyagi és szellemi ere-
jüknek egyik legdúsabb forrását birják." 
Örömét fejezi ki a fölött, hogy már az idén 
200 új állami népiskola lép életbe, mint első 
sorozata a fölállítandó 1000 iskolának; he-
lyesli azokat az elveket, a melyek a ministe-
riumot az új állami iskolák helyeinek kijelö-
lésénél vezérelték, óhajtaná azonban a határoza-
toknak nemzeti iskolákkal való körülbástyázását. 
E határszéli állami iskolák fölállítását legelőször 
a Morva folyó mentén és az erdélyi hatá-
rokon kellene megkezdeni, vagyis azokon a 
vonalokon, a hol a cseh-tót egység s a romániai-
erdélyi oláh egység hódító hadjárata a leg-
hálásabb területeken a legtöbb veszélyt rejti 
magában. Ezután a tanítók anyagi helyzeté-
vel foglalkozik. Elismeréssel nyilatkozván a 
ministernek az állami tanítók érdekében tett 
intézkedéseiről, rámutat a tanítóhiányra, mint 
okra és mint okozatra a tanítóságnak szinte 
elképzelhetetlen hullámzására, helyváltoztatá-
sára, mely a nyilvántartás, a nyugdíj-intézeti 
viszony és az államsegélyek átutalása szem-
pontjából szintén hatalmas százalékkal emeli 
a tanfelügyelőségek bürokratikus munkáját. 
Azt kívánja, hogy a tanítói állomásokon levő, 
úgyszintén bizonyos évekhez kötött határidő 
leteltéig megválasztandó összes okleveles óvónők 
kivételes kedvezményképen jogosított taní-
tókid ismertessenek el ugyancsak a tanítói 
jogok és kedvezmények teljes élvezete mellett. 
(Ebben a tekintetben nem értünk egyet a 
képviselő úrral. Szerk.) Fejtegeti ezután a 
tanítóknak tanév közben való folytonos állo-
másváltoztatását, „a mi, hogy az oktatásnak 
mily nagy kárával jár, szinte fölösleges rész-
letezve fejtegetni. Vannak állomások, és pedig 
a leggyengébben dotáltak, melyekben egy 
tanév leforgása alatt 2—3, sőt néha több 
tanító is megfordul, hosszabb-rövidebb időre, 
távozásával olykor hetekre, sőt hónapokra 
terjedő tanítási vakancziákat hagyva maga 
után, míg ismét utódja kerül. Szinte el se 
hinné az ember, ha pozitív adatok nem bizo-
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nyítanák, liogy néha 5—10 írttal magasabb 
javadalom is elég csáberővel bír az állomását 
folyton csak átmeneti stácziónak tekinthető 
tanítóra, állomáshelye megváltoztatására. Es, 
hogy a tanítók eme sűrű váltakozása — nem 
is szólva arról, hogy az oktatás eredményét 
a minimumra redukálja — mennyire káros 
adminisztráczionális szempontokból is, arról 
a kir. tanfelügyelőkön kívül bizonyára az 
igen t. kultuszkormánynak vannak a leg-
kellemetlenebb tapasztalatai, mert hiszen a 
különféle államsegélyek folytouos átutalása, 
a tanítóság nyugdíj érdekű nyilvántartása stb. 
kétségtelenül óriási teherrel kell hogy sújtsa 
a központi kormányzat munkaerőit. Ennek 
az állapotnak az illusztrálására legyen szabad 
fölhoznom egy konkrét példát. (Halljuk! 
Halljuk!) Egy szegény felekezeti iskola fön-
tartója, mely tanítója fizetésének 400 frtra 
való kiegészítésére nagyobb évi államsegélyt 
élvez, a mult 1898. év nyár elején folya-
modott a kormányhoz, hogy az 1893. évi 
XXVI. törvényczikk rendelkezésében bizto-
sított tanítói évötödös korpótlék fedezésére 
ismét állami segélyt kapjon. A tanító időköz-
ben jobb állomáshoz jutott s az űj tanév 
elején már űj tanítója volt az új egyházköz-
ségnek, melynek most sürgős folyamodásában 
az eltávozott tanító nevéhez kötött fizetés-
kiegészítő államsegélynek az újonan választott 
tanító nevére szóló átutalását kellett kérnie. 
E kérelem — tekintve azt, hogy az ilyen-
féle ügyek az illetékes egyházi főhatóságok 
és vármegyei közigazgatási bizottságok kissé 
hosszadalmas retortáin keresztül terjesztetnek 
föl, — elég gyorsan kedvező elintézést is 
nyert. A korpótlék födözésére kért állami 
segély átutalását az új tanítóra azonban még 
kérni nem lehetett, mert az még csak október 
elején levén esedékes, a dolog természeténél 
fogva még engedélyezve sem lehetett. Később 
az is elintézést nyert, de a korpótlék bizto-
sítására folyósított ezen államsegély igen 
természetesen annak a tanítónak a nevére 
szólt, a kinek kérték, s a ki időközben eltá-
vozott. Most már ennek átutalását is kérel-
mezni kellett. Igen ám, de az új tanító hama-
rosan megunta a dicsőséget s ő is jobb 
állomásra menekült, úgy, hogy midőn az 
átutalás — elismeréssel legyen mondva, igen 
gyorsan —- megtörtént, azt, kire az átutalás 
szólott, ismét meg nem illette as egész segély-
összeg, hanem annak csak egy csekély töre-
déke. Kissé komplikáltabban tehát, de megint 
csak újra élőiről kellett kezdeni az egész eljá-
rást s még igazán szerencse volt, hogy a harma-
dik személycserével a sok munkával járó kelle-
metlen proczedura végleges jelintézést nyert." 

Kéri a ministert, hogy ennek az állapotnak : 
a tanítók nagy hullámzásának vessen véget 
úgy, hogy a tanítók állomásaikat csak egyes 
kivételes, elkerülhetetlen esetekben változtat-
hassák a szorgalmi idő alatt, vagy, a mi még 
jobb volna, egyáltalán ne változtathassák. 
(Helyeslés.) A gazdasági ismétlő-iskolákról így 
nyilatkozik: „Alig van kormányzati kezde-
ményezés, mely élénkebb viszhangra s nagyobb 
és lelkesebb támogatásra talált volna, mint a 
milyenben ezt részesítették a törvényhatósá-
gok, a községek s a társadalom érdeklődő 
körei. Saját tapasztalataim alapján mondhatom, 
hogy a falvak egész sora, a legnagyobb áldo-
zatkészséggel igyekszik gazdasági ismétlő-
iskolák állítására, főleg, ha itt-ott már alkal-
muk is nyílott az iskolák derekas működésével 
megismerkedniük. Ez az érdeklődés, ez a 
népszerűség a legszebb bizonysága az új 
iskola életrevalóságának és közhasznú voltának. 
(Igaz! Ügy van!)" Kiss Albert fölhívja a 
minister figyelmet arra, hogy a magyar nyelvet 
még mindig számos iskolában sikertelenül 
tanítják. Minden téren politikai pártállás 
nélkül kell együtt küzdenünk a nemzeti 
eszme érdekében. A nemzeti iskolák fölött 
nagyobb fölügyeletet kell gyakorolni. Az 
autonómia barátja, de az államnak kell olyan 
befolyást biztosítani, hogy az autonomikus 
iskolákban a magyar nyelv ellen ne cseleked-
jenek. Kiss Albert után Tisza Kálmán szólalt 
föl s kérte a ministert, hogy a lelkészi fize-
téseket még ez évben egészítse ki 600 frtig. 
A tanítói korpótlékot illetőleg, a minister 
beszéde megnyugtatta őt. Púder Rezső arról 
beszélt, hogy manapság a gyermekeket vallá-
sosságra nem tanítják, a mi így általánosság-
ban elmondva, természetesen, merész állítás. 
Hock János művészeti kérdésekről beszélt, 
Mócsy Antal pedig csak röviden jelezte, hogy 
a részleteknél fog fölszólalni. A részletes tár-
gyalást folyó hó 10-én, hétfőn, kezdették meg 
és elsőnek újra Wlassics minister szólalt föl, 
reflektálva egyes szónokok beszédeire. Hatá-
rozottan megczáfolta egyik képviselő amaz 
állítását, hogy a tanítóktól politikai maga-
tartásukra nézve a kormány közegei reverzálist 
kérnek. Mócsyval szemben hangsúlyozta, hogy 
az állami iskolák is különös gondot fordítanak 
a vallásoktatásra, helytelen tehát az az állítás, 
mintha az islcólák államosítása a valláserkölcsi 
nevelés kiküszöbölését jelentené. Mócsy Antal 
azonban (nyilt ajtót döngetvén) csak újra 
sürgette a valláserkölcsi oktatást. A felsőbb 
leányiskolák tételénél Komjáthy azt kivánta, 
hogy ezeket az iskolákat főleg a nemzetiségi 
vidékeken helyezzék el. — A képzőművészetek 
tételénél Berzeviczy Albert mondott tartalmas 
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beszédet, melyért Wlassics minister köszöne-
tet mondott. Ezután gyorsan végezték el a 
költségvetés egyes tételeit s délután 2 órakor 
Wlassics minister zajos és lelkes éltetése 
jelentette, bogy a közoktatásügyi költségve-
tést a képviselőház letárgyalta. 

— Lapunk mai számából több kiszedett 
czikknek a közlését a 16. számra voltunk 
kénytelenek halasztani. Ezek közt van a 
többi közt Margitai József tanítóképző-inté-
zeti igazgató „Nem magyar ajkú iskoláink 
és a magyar nyelv" czímü nagy érdekű 
czikke is. 

— Gyártelepi iskola Szolnokon. Eötvös 
Károly Lajos kir. tanfelügyelő indítványára 
Szolnok város hatósága az iránt fog kérel-
mezni a máv. igazgatóságánál, hogy ez Szol-
nokon, a hol rendkívül sok a vasúti alkalma-
zott, gyártelepi iskolát állítson föl, a mely 
ipari tanfolyammal s tápintézettel legyen 
összekötve. A tápintézet különösen a Szolnok 
környékén lakó vasúti alkalmazottakra nézve 
lesz nagy jótétemény, kiknek eddig nagy 
áldozatukba került gyermekeik taníttatása. 

— Képesítő vizsgálatok. A bajai m. kir. 
állami tanítóképző-intézetben f. iskolai év 
végén megtartandó tanítóképesítő vizsgálatok 
május hó 16. és következő napjain tartatnak. 

— Dr. Wlassics Gyula minister úr válasza 
a „Tanítók Országos Bizottsága" részéről 
hozzá intézett üdvözlésre : „Tisztelt elnök úr ! 
Fogadja és tolmácsolja, kérem, szívből jövő 
köszönetemet a magyarországi tanítók orszá-
gos Bizottságának nevében küldött üdvöz-
letért. Kiváló tisztelettel: Wlassics." 

— Engedélyezett tankönyvek jegyzéke. 
Megjelent (és az egyetemi könyvnyomdában 
25 krért kapható) a népoktatási tanintézetek, 
felsőbb leányiskolák, kereskedelmi és ipar-
iskolák használatára az 1897. évi november 
hó 15-én 71.662. szám alatt kelt rendelettel 
kiadott X. jegyzék megjelenése óta az 1898. 
év végéig esetről-esetre engedélyezett tan-
könyvekről, illetőleg taneszközökről szóló XI. 
jegyzék. 

-— Uyülések. A „torda-aranvosvármegyei 
általános tanítótestület" maros-ludasi fiókköre 
ez évi első rendes körigyülését folyó évi május 
hó 6-án Gerend-Kereszturon, az áll. iskola 
helységében tartja meg. A „Tanítók Háza* 
ügyét Szakács Károly áll. isk. tanító referálja. 
— A „kis-küküllőv ár megyei ált. tanító-egye-
sület" dicső-szent-mártoni járásköre f. é. ta-
vaszi rendes gyűlését Sövényfalván, az áll. el. 
iskola helyiségében, április hó 22-én fogja 
megtartani. — A „csanádmegyei tanító-

Egyesület" makói járásköre folyó évi április 
19-én, szerdán d. e. 9 órakor Nagy-Majláthon, 
az iskola tantermében rendes félévi gyűlést 
tart. — A kolozsmegyei általános tan.-testület 
3L-Örményes vidéki fiókköre e tanévi második 
rendes gyűlését folyó évi április hó 22-én 
tartja meg Oroszfáján. —• A „nyitramegyei ált. 
tanítótestület" privigyei járásköre f. évi április 
hó 27-én Bajmócz-Fürdő egyik termében 
tartja rendes tavaszi gyűlését. — A szolnok-
dobokamegvei tanító-egyesület bethleni fiók-
köre által f. hó 22-én tartja Somkereken 
Orbán Endre megyei tanító-egyesületi elnök 
tanítói működése 25-éves jubileumának meg-
ünneplésével egybekapcsolt tavaszi köri gyű-
lését. A Tanítók Háza ügyét is tárgyalják. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Varga Dezső 10 kr; Ilosvai Lajos 10 k r ; 
Simon Károly 15 kr; Jesztrebényi K. 5 k r ; 
0. n. 50 k r ; Kovács János 15 kr; Weber 
Gyula 8 k r ; Daksz Alajos 5 kr; Sövényliázy 
Antal 1 f r t ; Sípos A. 5 k r ; Szauer Mátyás 
20 kr; Stermeczkyné 10 kr ; Káply Kálmán 
10 kr; Ilerz Bernát 25 k r ; VUd József 15 kr ; 
alsóborsodi, ev. ref. tanító-egyesület (beküldte 
Kőszeghy István pénztáros) 2 fr t ; Miltenberg  
Karola 25 kr. Eddigi gyűjtésünk 2400 frt 
02 kr. (A Ma. Ta. Ka.-ja által hozott ösz-
szeggel együtt befolyt összesen 2477 frt. 

— A Tanítók Házára a következő adomá-
nyokat vettük:' Deák Lajos kir. tanfelügyelő 
(a ki tanítói közczélokra mindig az első ada-
kozók közt szokott lenni) 5 f r t ; Somssich 
Sándor (Baranya-Ózd) 1 f r t ; Bieter Jakab 
gyűjtése (Rácz-Almás) 1 frt 86 kr. (E? utóbbi 
összeghez hozzájárultak: Bleier Jakab 50 kr ; 
Bruck Ida 40 kr; Reményi Ilona 40 kr és 
Bleier J. tanítványai 56 krral). Összesen 7 frt 
86 kr. Átadtuk Schmidt A Ibi a pénztáros úrnak. 

— Halálozások. Fürst Győző nyitrai izr 
tanító életének 45-ik évében elhunyt. —-
Weber Sebestyén, Kövesd község róm. kath. 
kántor-tanítója, f. é. április hó 2-án életének 
67-ik és áldásteljes működésének 47-ik évében 
rövid szenvedés után elhunyt. —- Imre József 
hajdu-böszörményi ev. ref. tanító, élete 41-ik, 
tanítói működésének 22-ik évében elhunyt. 
Áldás emiékezetökön! 

T a r t a l o m : Wlassics minister beszéde. — Állami 
tanítók fizetésrendezése. (H.) — S z ü n ó r a : Anya 
nélkül, hitves nélkül. Mező Dániel. — Hivatalos, 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VI. KER., PODMANICZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

A/ 0. ÍJ. közgyiilé&e után. 
(k. h.) Méltóságtelj e s e t é s illusztris 

vendégek élénk é rdek l t^se mellett 
folyt le Magyarország tanwói képviselő-
testületének tavaszi közgyűlése. Az 
0. B. fényes múltjához méltó pro-
grammot ölelt föl és ismét tanúságot 
te t t arról, hogy szívvel-lélekkel csüng 
a magyar tanítóság közös érdekein. 

A „ Tanítók Háza" és a nyugdíj-
törvény revíziója foglalkoztatta ezúttal a 
'tanítóság parlamentjét. Égető kérdések 
ezek, melyeknek végleges megoldását 
egyenesen országos érdek követeli. 

A magyar iskola minden barátjának 
közös ügyei ezek és éppen ezért egy-
aránt kötelességük erejükhöz mérten 
hozzájárulni, hogy e nagy érdekek meg-
valósulhassanak. 

Hogy mennyire átérzik maguk a 
tanítók e kérdések nagy fontosságát, 
legjobban illusztrálja az az áldozat-
készség, a melyet már a Tanítók Háza 
eszméjének fölvetésekor is egyik-másik 
tagtárs tanúsított. Egy siklósi tanító 
25 frtot, a beregmegyei tanítótestület 
200, az udvarhelymegyei tanítóegye-
sület 1000 frtot ajánlott föl a „Tanítók 
Házá"-ra. Szinte megható példák ezek; 
méltók a följegyzésre. 

A tavaszi közgyűlés tárgysorozatát 
teljesen kimerítette a „Tanítók Háza" 

és a nyugdíjtörvény revíziójának kér-
dése. Ertem, hogy ezúttal az aktuális 
kultúrpolitikai témák leszorultak a napi-
rendről. Bár megvallom, hogy most, a 
midőn korunknak egyik legnagyobb 
szocziális problémája: a nemzetiségi, 
vallási, vagyoni és egyéb ellentétek 
folytán bomladozó társadalmak szo-
cziális egységének a megteremtése; 
szívesen láttam volna, ha ez a kizáró-
lag népneveléssel foglalkozó, előkelő 
testület ily általános közművelődési 
témát is felölelt volna programmjába; 
vagy ha kitűzte volna népoktatási poli-
tikánk egyik legérdekesebb kérdését: a 
Nagy-Alföld népiskoláinak államosítását. 

Ily témák kitűzése méltó a Tanítók 
Országos Bizottságához. Ismerem taní-
tóink ideális fölfogását, tudom, hogy 
nehéz anyagi gondjaik közepette lel-
kesedéssel csüngnek hivatásukon és 
meleg szeretettel foglalkoznak iskolái-
kat érintő problémákkal. Hiszen csak 
figyelemmel kell kisérni az egyes tanító-
egyesületekben kifejtett munkásságai-
kat; lehetetlen eltagadni, hogy tanítóink 
irodalmi munkásságanagyban hozzájárult 
ahhoz.,'"hogy népoktatásunk az utolsó év-
tizedben elismerő módon emelkedett. 

Nem akarom, hogy félreértsenek. 
Nem gáncsképen említettem az imént, 
hogy az 0. B. ez 'idén nem foglalkozott 
kultúrpolitikai kérdésekkel, mert nagyon 

Lapuiik 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15. SZÁM. 

jól tudom, hogy éppen az 0. B. egyik 
legfőbb érdeme az, liogy a tanítóegye-
sületek tevékenységét úgyszólván irá-
nyítja és a tanítóságot érdeklő legfon-
tosabb kérdések onnan indulnak ki. 
Neki köszönhető, hogy tanítóinkban az 
iskola szeretete mind-mélyebb gyökeret 
ver. Állandóan a tanítók szivén tar t ja 
kezét és megérzi annak minden dob-
banását. 

A Tanítók Háza és a nyugdíjtörvény 
revizíója a tanítók egyetemének közös 
óhaja. Csak kötelességét teljesítette 
tehát az 0. B., hogy e közös óhajnak 
megfelelt. 

A tanítóság, összehasonlítva a tanügy 
többi munkásaival, valóban a legkeve-
sebbet törődik saját ügyes-bajos dolgai-
val. Nem kürtölik világgá unos-untalan 
anyagi bajaikat, csekély fizetésüket — 
pedig nekik volna a legtöbb okuk 
erre — szeretettel biznak ministerük-
ben és türelemmel várnak a jobb jövő 
reményében. 

Tévesen gondolkodnak tehát azok, a 
kik azt hiszik, hogy az 0. B. tavaszi 
közgyűlésén kitűzött programmpontok 
ismét csak a tanítók anyagi bajait 
ölelték föl. A tárgysorozat minden pontja 
egy nemes czél felé való törekvés, a 
melynek eléréseért valóban érdemes 
küzdenie a magyar tanítóságnak. Az 
0. B. hálára kötelezte a tanügy min-
den munkását, hogy e kérdéseket napi-
rendre tűzte és óhajtjuk, hogy szokott 
erélyével minél előbb teremtse meg a 
tanítással foglalkozó összes munkások 
házát és otthonát és sürgesse, hogy 
minél előbb megtörténjék a nyugdíj-
törvény revíziója. 

-«£X$X3e 

Április 11-ikéiiek iskolai meg-
ünneplése. 

Egy évvel ezelőtt, midőn a köz-
oktatási minister úr április 11-ikének 
megünneplése végett 13.724. számú 

rendeletét közrebocsátotta, ez intézke-
dést a napi sajtó politikai irányzatok 
szerint birálta. Sokan helyeselték; de 
bizony gáncsoló egyén is elég akadt. 

Mult héten másodszor ünnepeltük 
iskoláinkban a mondott emléknapot, s 
ime, napilapjaink április 12-én, 13-án 
alig győzték közölni az országszerte 
tar tot t iskolai ünnepekről szóló ked-
vező tudósításokat. Immár csak elvétve 
akadt egy-egy ellenmondás. Mindenütt 
hazafiúi és honleányi érzelmek fölbuz-
dulása szentelte föl a hétnek eme köz-
napját nemzeti ünnepnappá. 

A ministeri intézkedés külső sikere 
teljesnek mondható. Széles e hazában 
nemes buzgalommal, egyforma jóaka-
rattal versenyeztek az iskolák a haza-
fias nevelés újabb tényezőjének alkal-
mazásában. Az ünneplés módjára nézve 
azonban némely helyütt a közös pro-
grammtól nagy eltérések mutatkoztak. 
Ez a tapasztalat indít bennünket szó-
lásra, midőn lapunk hasábjain, eme 
tanítói közfórumon, elmondjuk fölmerülő 
észrevételünket. Törekedjünk arra, hogy 
iskoláink még tökéletesebben megfeleljenek 
a minister úr kiváló tapintattal szer-
kesztett rendélete nemes intencziójának. 

Két főbb forrásra lehet visszavezetni 
az ünneplés módjára nézve tapasztalt 
nagyobb eltéréseket. Egyik ok az, hogy 
némely helyütt, így pl. a székesfőváros-
ban az eleminél magasabb oktatási 
intézetekben kettős alakban újí t ják föl 
az 1848-ik év emlékét; nevezetesen már-
czius 15- és április 11-ikének egymás-
mellett való megünneplésével. Az ország 
nagy részében pedig csak április tizen-
egyedike emlékének fölújítására szorít-
koznak. 

Nagyon természetes, hogy az emlí-
te t t különböző körülmények között 
más-más formában nyilatkozik április 
11-ének iskolai ünneplése. Másik oka 
az eltérésnek a tanítók egyéniségük 
szerint való fölfogása 1848-ról. Egyik 
tanító a szabadságharcz diadalmas fegy-
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vertényeiben látja az 1848-ik év dicső-
ségének kicsúcsosodását s az emlék-
beszéd súlypontját a honvédség diada-
laira helyezi és ehhez szabja a szavalati 
darabok kiválasztását is. Másik főként 
márczius 15-ikére gondol, mint az ifjú-
ság kezdeményezte mozgalomra, mely 
a sajtót önhatalmúlag szabaddá tet te 
a „Talpra magyar" ós a 12 pont ki-
nyomatásával. Harmadik ápr. 11-ikének 
eseményét: a 48-as törvények szente-
sítését igyekszik hazafiúi vagy honleányi 
kegyeletes emlékezés tárgyává tenni. 

Távol van tőlünk az a szándék, hogy 
mi általában az uniformizálás magasz-
talóihoz szegődjünk. Azonban ebben a 
kérdésben lehetőleg egységes, a főszem-
pontra nézve egyöntetű eljárásnak 
vagyunk szószólói. Tartsuk jövőben szem 
előtt szigorúan a ministeri rendelet kitűzte 
irányadó szempontot. Helyezzünk fősúlyt 
arra, hogy „az 1848. évi törvények megalko-
tása emlékének megünnepléséről11 van szó. 
Kegyeletes szavakkal rajzolva állítsuk az 
ifjúság fogékony lelke elé azt a magasz-
tos jelenetet, midőn a koronás király 
megjelenik Pozsonyban a törvény-
hozás termében, hogy a rendi kivált-
ságokra alapított, avult rendszerű utolsó 
országgyűlést bezárja, helyet csinálva az 
első felelős független magyar kormány-
nyal működő népviseleti országgyűlés-
nek, melynek már Pesten kellett egybe-
gyűlnie. A király kíséretében volt fölsé-
ges családja tagjai közül a királyné, 
továbbá a trónöröklésre jogosult Fe-
rencz Károly főherczeg s ennek fia 
Ferencz József főherczeg, az alig 17 évet 
betöltött deli ifjú, ki jelenleg dicsősé-
gesen uralkodó apostoli királyunk. A 
királyi család már ápr. 10-én megér-
kezett Pozsonyba. Akkor mondá V. 
Ferdinánd az üdvözlő küldöttségnek 
magyar nyelven eme szavakat: „Öröm-
mel jöttem hozzátok, mert kedves ma-
gyar népemet most is olyannak találom, 
mint mindenkor tapasztaltam. Azérfc 
kivánva kivánom a hű rendeket magam 

körül látni." Másnap az országgyűlés 
termében megjelenve Y. Ferdinánd a 
trónszéken foglalt helyet, a királyné ós 
a két főherczeg pedig a fejedelmi ven-
dégek külön karzatán. Az üdvrivalgás 
lecsillapítása után Batthyányi Lajos 
gróf, az első magyar ministerelnök, lel-
kes szavakkal köszönte meg a királynak 
a nemzet iránt az új törvényjavaslat 
elfogadásával tanúsított atyai jóindula-
tát. Ekkor V. Ferdinánd a nemzeti 
szalaggal átkötött s aláírásával szente-
sített törvényeket á tnyuj tá István fő-
herczegnek, mint nádornak, eme sza-
vak kíséretében: 

„Hű magyarnemzetemnek szivemből óhaj-
tom boldogságát, mert abban találom a 
magamét is. A mit tehát ennek elérésére 
tőlem kivánt, nemcsak teljesítettem, hanem 
királyi szavakkal erősítve, ezennel által is 
adom neked kedves Öcsém, s általad az 
egész nemzetnek, úgy mint kinek hűségében 
leli szivem legfőbb vigasztalását s gazdag-
ságát. " 

Harminczegy törvényczikk volt ez, 
a mely honunk ujjáalkotója lett. Az 
emlékünnepen a különböző fejlettségű 
tanulók értelmi fokához mérten eme 
törvények közül különösen rá kell 
mutatni azokra, a melyeket a min. 
rendelet is megjelöl. Említsük t ehá t 
föl „a felelős kormányrendszer behoza-
talát, a közteherviselés általánosítását, 
a földbirtok, a sajtó fölszabadítását, a 
jogegyenlőséget és a politikai és polgári 
szabadság magasztos elveinek érvényre 
jutását". Hazafias dalok, szavalatokkal 
emeljük a hangulatot. Végül kérjünk 
áldást koronás királyunkra, I-ső Ferencz 
Józsefre, ki legalkotmányosabban ural-
kodva őrködik a honboldogító 48-as 
törvények megtartása fölött, melynek 
szentesített példányát előtte, mint egyik 
szemtanú előtt adta át V. Ferdinánd a 
magyar nemzetnek. 

Mentől mélyebben átgondoljuk a szó-
ban levő ministeri rendelet szövegét, 
annál inkább erősödik az a meggyőző-
désünk, hogy iskoláink akkor ülik meg 

10* 
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legméltóbban az 1848-iki ápr. 11-ének 
emlékét, ha mentől hívebben követik a ren-
deletnek az ünneplés módjára vonatkozó 
irányítását. Ezen a kereten belül elég 
tág tere marad az emlékbeszédet mondó 
tanítónak egyéni szabadsága érvénye-
sítésére. E mellett megóvjuk az ünnep-
ségrendeltetését; czélját; megakadályoz-
zuk az ünneplés ágazatainak esetleges 
szertecsapongását. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

\«'in magyar ajkú iskoláink és a 
magyar nyelv. 

(Válaszul Láng úrnak.) 

A a Néptanítók Lapja" m. évi 45-ik számá-
ban volt szerencsém Láng úrnak a „Magyar 
beszédre való szoktatásról" irt közleményeire 
általánosságban válaszolni. Azt hiszem, eléggé 
meggyőző érveket soroltam föl abban a köz-
leményben annak bebizonyítására, hogy a 
Láng úr által hangoztatott módszer általáno-O O 
sítása kultúrpolitikai szempontból mily káros 
hatással volna nemzetiségi vidékeinken a 
magyar nyelv és érzés terjesztésére. Jelen 
soraimnak czélja, hogy Ígéretem szerint 
didaktikai szempontból mondjam el nézeteimet 
a magyar nyelvre való „szoktatásnak" Láng 
úr által vallott módszerére. 

L. úr a direktmódszer ismertetésével és 
ajánlásával nagyon megkésett. Mi, fiatalabb 
tanítók, Muraközben már a 70-es évek elején 
a direktmódszer szerint (csakhogy nem a 
L.-félével) tanítottuk a magyar nyelvet. 
A mikor 1879-ben tanítóképző-intézethez 
kerültem, tanítványaimmal is megismertettem 
a magyar nyelv tanításának ezen legtermé-
szetesebb módját. A képző-intézet gyakorló-
iskolájában is ezt a módszert használtuk az 
intézet megnyitása óta s használjuk most is; 
s bizonyára nincs tanítványom, a ki ne a 
direktmódszer szerint tanítaná a gyermekeket 
a magyar nyelvre. A minthogy helyes peda-
gógiai érzékkel bíró tanító más módszert 
nem is használhat, mint ezt a módszert, 
melynek 25 évvel ezelőtt nem volt neve, de 
a melyet sokan jónak láttak újra föltalálni, 
eredeti és természetes formájából kiforgatni, 
itthon a külföld nyomán újra megkeresztelni, 
bemutatni és ajánlani. Valamint a sillabizáló-
módszernek csak a módszertan történetében 
van helye, azonképen a fordító-, vagy gram-
matizáló-módszerrel mai napság senki sem 

fog komolyan foglalkozni, sem mellette, sem 
ellene írni, annál kevésbbé azt használni. 

A Láng úr által ismertetett módszer nem 
a helyes direktmódszer, hanem a direktmód-
szernek kóros kinövése. Ezt a módszert 
joggal nevezhetnők túlhajtott direktmódszer-
nek, vagy erőszakoskodó módszernek. A Láng-
féle túlhajtott direktmódszer kinövése főleg 
az anyanyelvnek teljes mellőzésében nyilvánul. 
Láng úr a magyar beszédre való tanításnál 
soha, semmi körülmények között sem véli 
megengedhetőnek az anyanyelv használatát. 
Láng úr direktmódszerének eme kinövése 
onnan származik, hogy ő a lelki fejlődésnek 
azon fokán képzeli azt a 6-8-éves nem 
magyar ajkú tanulót, melyen a csecsemő van, 
ki anyjától hall először beszélni. Láng úr nem 
számol azzal, hogy a népiskolába följövő 
tanuló már egy nyelven ki tudja magát 
fejezni, hogy már gondolkodik s hogy ennél-
fogva az új szóképek azonosulása másként 
történik nála, mint a csecsemőnél, vagy a 
kisdednél. Ezt, a már égy nyelvet beszélni 
tudó gyermek lelkében végbemenő procedúrát 
L. úr sem a játékkal, sem a legdirektebb, de 
semmiféle módszerrel, sem tanítói eljárással 
megakadályozni nem fogja. Nem fogja meg-
akadályozni azt, hogv a tanuló lelkében 
a fölmutatott s általa ismert tárgy anya-
nyelvi szóképe meg ne jelenjen. A Láng úr 
által hangoztatott módszert ennélfogva csakis 
abban az esetben lehetne a nem magyar ajkú 
népiskolákban használni, ha a tanulók még 
sehogyan sem tudnának beszélni. 

Azt senki sein tagadhatja, hogy magyar 
nyelvre csak magyar nyelven lehet valakit 
megtanítani, de ez még nem zárja ki azt, 
hogy az anyanyelvet teljesen mellőzzük ta-
nítói eljárásunkban, ha azt akarjuk, hogy a 
tanuló meg is értsen bennünket s megértse 
azt, a mit tanul. A hol nem szükséges, ott 
nem fogom a tanulók anyanyelvi kifejezéseit 
használni, de a hol nem tudom magamat 
magyar nyelven megértetni, ott bizony nagy 
segítségemre lesz a tanuló anyanyelve. A 
Láng úr által hangoztatott direktmódszer 
szerint a tanuló hamar kezd ugyan magyarul 
beszélni, de kérdés: vájjon a gyermeknek így 
szerzett magyar nyelvi ismeretei nem lesz-
nek-e hiányosak s nem fogja-e összezavarni a 
fogalmakat s nem fog-e tévedni a magyar 
szók használatában? Nem szemléltethető tár-
gyakat, elvont fogalmakat, ha elmulasztjuk a 
gyermek anyanyelvén megnevezni, könnyen 
előfordulhat az az eset, hogy nem ismeri föl 
a szók által jelzett dolgokat, mert hiányozni 
fog a képzetek tanulás ínak azon módja is, 
mely szerint a szók képei az általuk jelzett 
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dolgok, tárgyak képeit idézik föl, vagy pedig 
bizonytalan lesz az ily nyelvi ismeret, mert 
lépten-nyomon fogalomzavarba eshetik a gyer-
mek. Számtalan esetben tapasztaltam e téren 
hosszú időkön való működésem alatt s tapasz-
talom most is a vezetésem alatt álló képző-
intézet gyakorló-iskolájában, melynek 2 ma-
gyar anyanyelvű tanulóján kívül a többi 46 
kizárólag horvát anyanyelvű: hogyha a föl-
lépő tanítónövendék új, ismeretlen, vagy 
kellőkép nem szemléltethető tárgynak anya-
nyelven való megnevezését elmulasztja, mint 
föntebb említem, csakhamar kitűnik a gyer-
mek nyelvismeretének hiányossága és bizony-
talansága. Még az ismert legegyszerűbb 
tárgygyal is megtörténik ez, noha a szemlél-
tetés kifogástalan volt. Nem egy horvát 
gyermek zavarta össze a kilincset a zárral, 
az emberi test törzsét a mellel; nem egyszer 
hallok tőlük „Jó reggelt!" kívánni délután és 
„Jó estét!" reggel s a t . Miért? Mert a 
magyar szóképek tévesen azonosultak a foga-
lommal. Milyen jó ilyenkor tanításközben 
halkabban anyanyelvén odavetni az illető szót! 
Hát még a cselekvés fogalmát (a mit L. úr 
helytelenül a tárgy neve elé helyez), mily 
mértékben fogja összezavarni, mikor a tárgy 
nevét, melylyel a cselekvés összeköttetik, nem 
ismeri ? 

Maradjon meg az anyanyelv a magyar 
nyelvre való tanításnál kisegítő és ellenőrző 
eszköznek! Ez a direktmódszernek sem ká-
rára nem lesz, sem pedig értékéből és jelle-
géből semmit le nem von. 

Az anyanyelv erőszakos mellőzéséből szár-
mazott didaktikai tévedéseit különben L. úr 
példákkal is illusztrálja („Népt. Lapja" 1898. 
év 20. sz. 4. oldal), a mikor az állatok hang-
ját akarván bemutatni, fölmutatja a tyúk 
képét s utánozza annak hangját: kot, kot, 
kotkodács! — majd a rucza képének fölmu-
tatásánál a rucza hangját: tas, tas, tas; a 
csirkéjét: csip, csip, csip. L. úr rosszul számít, 
ha azt hiszi, hogy az állat képének fölmuta-
tásakor annak hangja fog a tanuló lelkében 
megjelenni; szó sincs róla! Igen, a rucza 
képének fölmutatásakor a tanuló arra gondol, 
hogy : ez rucza s anyanyelvén kérdés nélkül 
is kimondja annak nevét, s azért, ha a tanító 
L. úr szerint tas, tas, tast hangoztat, mivel 
annak az állatnak a magyar nevét várják a 
tanítótól, a gyermekek azt fogják gondolni, 
hogy a rucza magyar neve „tas". így szerez 
aztán téves szóképet L. úr methodusa szerint 
a tyúkról, csirkéről s a t. L. úr említett köz-
leményében odább vonalat húz a táblára s 
karikát ileszt rá, aztán a rajzra mutat, majd 
magára s azt mondja: „tanító bácsi!" Ugyan 

kérem! Azonosulhat-e ilyen szemléltetés által 
a tanító bácsi szóképe annak fogalmával ? 
Nem zavarja-e öszsze az azonosulást a tábla 
rajza a „tanító bácsival" ? Kitalálhatja-e a 
magyarul nem tudó gyermek, hogy mit akar 
a tanító ezzel a szóval: tanító ? s mit ezzel: 
bácsi? Rájöhet-e a gyermek a mutogatásból, 
hogy a tanító mit akar ezzel az eljárásával? 
Könnyű ezt L. úrnak így elképzelni, de nehéz 
annak a gyermeknek ilyen módszer mellett a 
tanítót megértenie! Avagy p. o. L. úr játszás 
közben úgy akarja a nem magyar ajkú gyer-
mekekkel a gólya és a repül szóképet annak 
fogalmával azonosíttatni, hogy ő (a tanító) 
a gólya repülését utánozva hangoztatja : „gólya, 
gólya, vagy repül, repül!" Miből tudja meg a 
tanuló, hogy a tanító a gólyát akarja szem-
léltetni: a repülés utánzásából-e, a „gólya, 
gólya", vagy „repül, repül" hangoztatásából-e?! 
Hogyan jön rá a tanuló a tanító alakjáról a 
gólya fogalmára, vagy a „repül" jelentmé-
nyére, a mikor a tanító nem repül, hanem 
fut s eközben kezeit mozgatja ? Tessék bár-
kinek is megpróbálni: egy csapat nem magyar 
ajkú gyermek előtt fusson és eközben legyint-
gessen kezével, közben kiabálja, hogy: gólya, 
gólya, repül, repül; vagy veréb, veréb, repül, 
repül!* Aztán kérdezze meg tőlük, hogy meg-
értették-e, a mit mondott ? Hogyan lehet 
ilyen módszer mellett tanításunk igaz, meg-
győző, alapos, gyakorlati ? 

Láng vir sokkal egyszerűbben mutathatta 
volna be módszerét, ha azt írja, hogy minden 
nem magyar ajkú iskolába állítsunk egy, a 
gyermekek anyanyelvét nem ismerő tanítót, 
a ki aztán az első órától fogva mindent 
magyar nyelven tanítson és soha egy szót a 
tanuló anyanyelvén ne szóljon. E módszer 
alkalmazása folytán a nem magyar ajkú isko-
lákban nem volna szükség külön tantervre, 
sem külön tankönyvekre, a képzőintézetekben 
pedig nem kellene a magyar nyelv tanításá-
nak külön módszerével vesződni. Hogy aztán 
kivihető s helyes volna-e ez a mód, az más 
kérdés ? 

Azzal már régen tisztában voltak pedagógu-
saink, hogy a tanítói eljárásnak valamely 
rendszer keretében s annak korlátai között 
kell mozognia. Ezt a rendszert az iskola 
czéljának s a kor követelményeinek megfelelő 
tanterve határozza meg. A tanítás általános 
és részletes terve biztosítja az iskolát a túl-
kapások ellen; az ellen, hogy tanításunkban 
se többet, se kevesebbet ne vegyünk föl, 
mint a mennyit az illető iskola czéljai és 
viszonyai, a tanuló kora, értelmi fejlettsége 
megengednek. A nem magyar ajkú iskolának 
is megvan a maga tanterve, melyet tisztelet-
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ben kell tartanunk s melynek szelleméhez 
tanításunkat alkalmaznunk kell. A L. úr által 
ismertetett módszert semmiféle tanterv kere-
tébe illeszteni nem lehet. 0 egészen a tanító 
tetszésére bízza a tananyag megválasztását, 
terjedelmét és elrendezését. A ki elolvasta L. 
úrnak a Népt. Lapjában közölt mintaleczkéit, 
az meggyőződést szerezhet erről. L. úr 4 hetet 
szán a játékra. Ezen idő alatt akarja a tanu-
lók fülét a „magyar szóképek hullámzására" 
hozzászoktatni, torkát pedig hozzánevelni. 
Ezen 4 hét alatt — a mint mondá: „a tanuló 
több szót és mondatot sajátít el, azt sem 
tudja, mint jutott hozzá." (25. sz. 4. oldal). 
Ez nagy baj! Nem is fogja érteni, a mit 
tanult! Hát az iskolában ezen 4 hét alatt 
mivel foglalkoznak a gyermekek? A tanuló-
kat (N. L. 1898. év 29. sz. 3. oldal) egy 
osztályba foglalja s csinálja a kezdők, hala-
dók és az olvasni, írni tudók csapatját. Mi 
lesz az egyik, mi a másik és mi lesz a har-
madik csapat tananyaga a beszéd-értelem-
gyakorlatból ? irás-olvasásból ? számolásból ? 
s a t. tantárgyból ? L. tovább (4. oldal) azt 
mondja, hogy az 5—8 írni és olvasni tudó 
gyermekkel leíratja a palatáblán, vagy az 
irkába a következő szó- és mondatképeket: 
„Gyermekek jertek! Pista, János, Jóska, 
Mariska, Emma, Erzsi, Istenem szeretlek!" 
Kérdezem: hogyan írják le, a mikor még 
nem is ismerik a magyar betűket ? Hisz L. 
\ír ezen közleményének a kezdetén mondja: 
„én nem értem a gyermekek anyanyelvét, a 
gyermekek még egy szót sem beszélnek 
magyarul — mert olyan községbe jutok, 
a hol iskola soha sem volt!" 

L. úr a beszéd-értelemgyakorlatok anya-
gát semmibe sem veszi, sőt annak használa-
tát közleményeiben határozottan elitéli. Pedig 
egyedül a beszéd-értelem gyakorlatok anya-
gának magyar nyelven való rendszeres és 
szakszerű kezelése biztosítja a tanítót, hogy 
L.-féle módon ötletszerűen és szertecsapongó 
módon ne járjon el tanításában. A beszéd-
értelemgyakorlat anyaga van legközelebb a 
tanulóhoz, az az anyag, a mit mindennap lát, 
a mivel cselekszik, a miről beszél, a mit 
megfog, nem pedig a képzeletbeli gólya, 
héja s a t, 

E helyen fölemlítem, hogy L. úr téved, a 
mikor azt állítja, hogy a szerb gyermeknek 
a nyelve, füle nem tud a ty-ről s hogy e 
hang reá nézve nem létezett, míg tőlünk 
nem hallja. Ezt rosszul figyelte meg L. úr 
utazgatásai közt, mert a szerb nyelvben meg-
van a ty-hang. 

Láng úr, mint már említém, nincs tekin-
tettel a népiskola általános czéljaira. Előtte 

egy czél lebeg: a magyar nyelv. Tanítói 
működése előtt nem az a nem magyar ajkú 
honpolgár áll, a kit szivének, lelkének, jelle-
mének művelésén kívül a minden honpolgár-
nak szükséges ismeretekre s ügyességekre 
kell megtanítanunk s ugyanekkor ezen tanítói 
eljárásunk által bevezetnünk a magyar nyelv 
és érzés csarnokába, hanem egy olyan nem 
magyar individium, a kit az általános képzés 
mellőzésével mindenáron s minden módon 
első sorban a magyar nyelvre kell megtaní-
tanunk. Az általános képzésből — L. mód-
szere szerint — ragadjon annyi a tanulóra, 
a mennyi a magyar nyelv tanítása közben 
esetleg reá ragadhat. L. úr s társai, mód-
szerükkel a nem magyar ajkú iskolában mű-
ködő tanítót valami grófi nyelvmesternek 
nézik, a ki nem törődve a grófi gyermek 
egyéb kiképzésével, mert azt mások végzik, 
szajkó módjára par force társalog, hogy rá-
ragadjon a reá nézve idegen nyelv. Ezzel a 
módszerrel nem lehet a népisicolában boldo-
gulni, a hol 80—120 gyermek van a tanító 
vezetése alatt s a hol a tanterv által előírt 
tananyagot is el kell végezni. 

Altalános didaktikai szempontból is több 
kifogásolni való van az L. úr által vallott metó-
dus ellen. L. úr olyan modort kiván a tanító-
tól, a mi sem az iskolába nem való, sem 
pedig nem kivihető. Olyan tanító nem léte-
zik, a ki képes volna L. urat hangjának 
sajátszerű és bűvös rezgésében, kellemes és 
elandalító mozgásában követni, szeméből erőt 
és fényt sugároztatni s kinek a lelkében 
bűvös erő volna. Uram, Istenem! Hát még 
mit nem kivánnak a tanítótól ? Természet-
fölötti erőt és égi tulajdonokat ? Legyen a 
tanító szerető atyja tanulóinak, beszéljen 
hozzájuk szeretetteljesen, bánjék velük jól, 
foglalkozzék velük kedvesen, de óvakodjék 
a természetellenes és mesterkélt arczfintor-
gatásoktól, szemmeregetésektől és „elandalító" 
mozdulatoktól, mert a tanulósereg hamar 
észreveszi, hogy farizeus az ő „tanító bácsija". 
Olvassuk el még egyszer L. úrnak a Nép-
tanítók Lapja 29. sz. 3 — 4. oldalon az imád-
kozás mikéntjéről írt sorait! Láng úr szerint 
imádkoztatás alkalmával azt kivánja a tanító-
tól, hogy két kezét lassan előre nyújtsa, 
lassan fölálljon, égre tekintsen, hangját saját-
szerüen rezegtesse, vallásos ihlettségével érintse 
a gyermekek lelkét, aztán tisztán csengő 
hangon háromszor mondja: Istenem szeretlek! 
aztán lassan leüljön és kezeit lassan lebocsássa. 
Nem mesterkéltség ez ?! A vallásosságot ilyen 
tempózásokkal fölébreszteni nem lehet! 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Csáktornya.) Maryitai József. 
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Iskolai kirándulások. 
A Ma. Ta. Kaszinójában, mely újabb idő-

ben dicséretes módon foglalkozik pedagógiai 
kérdésekkel, Moussong Géza fővárosi kartár-
sunk egy fölolvasás keretében az iskolai 
kirándulások kérdésével foglalkozott. Ez a 
kérdés első sorban a fővárosi és a nagyobb 
városi iskolákat érdekli, a mit az az érdekes 
statisztika is igazol, a melyet Berlinben állí-
tottak össze. A német birodalom fővárosában 
megvizsgálták a tanuló ifjúságot 6-évestől 
fölfelé, bogy mily közvetetlenül szerzett fogal-
maik vannak egyes dolgokról. És szomorú 
eredményként konstatálták, bogy az összes 
tanulók közül nem látott tényleg: napkeltét 
7 0 ° / o , napnyugtát 5 4 százalék, harmatot 7 0 ° / o , 

eleven nyulat 75%, eleven mókust 65%, 
eleven kakukot 60%, eleven pacsirtát 82%, 
eleven békát 4 9 ° / o , eleven csigát 5 3 % , szán-
tóföldet 59%, falut 66%, begyet 67% és 
így tovább. 

Moussong Géza fölolvasásából adjuk a kö-
vetkező részt: 

Mint örvendetes tényt kell fölemlítenem 
azon körülményt, bogy újabb időben tanügyi 
lapjaink, sőt tanítói egyesületeink közül is 
mind többen kezdenek foglalkozni az iskolai 
kirándulások kérdéseivel. 

A magam részéről hangsúlyozni kívánom, 
bogy a kirándulásokban minden rangú iskola, 
a tanuló korához képest, résztvegyen. 

Az elemi iskolai III—IV. osztályú tanulók-
kal V2 napnál hosszabb időre ne menjünk. 
Az V—VI. osztályúakkal s középiskolai alsóbb 
oszt. tanulóival egy napos útra. a fölsőbb osz-
tályúakkal már két, esetleg több napra is. 

Egy-egy tanítóval 30 — 40 tanulónál több 
semmi esetre sem menjen. Nemcsak fegyelmi 
szempontból, hanem az oktatás szempontjából 
isvélem ezt szükségesnek, mert 30 — 40 gyermek 
még csak körülveheti a vezetőt, de többen 
már nehezen juthatnak közelébe úgy, hogy 
minden magyarázó szavát megérthessék 

Nagyon emelné a kirándulások értékét, ha 
egy csapattal két-három tanító indulna, mert 
látják a jó példát oktatóiknál s jobban föl-
oszthatók a szerepek, midőn a szabadban a 
gyermekek szanaszét bolyongása (növény-, 
ásvány-, vagy rovargyűjtés czéljából) meg-
engedtetett. 

Általában ezen kirándulásoknak családiasak-
nak, feszteleneknek kell lenniök, de fékezve a 

túlcsapongást. Egy menetben túlsók gyalog-
lást ne kívánjunk. Több pihenés mellett en-
gedjünk időt a játéknak, sőt abban vegyünk 
részt magunk is. 

Ennivalót, ha csak lehet, vitessünk minden 
növendékünkkel, ha pedig vendéglőben étke-
zünk, ne engedjük meg a válogatást a jobb 
módúaknak sem, hanem itt is az egyforma-
ságot, a családiasságot igyekezzünk a lehe-
tőség szerint föntartani. 

A miként való rendezésre nagyon óhaj-
tandónak tartanám egy alapos útmutató kia-
dását, miként azt már Lederer Ábrahám nagyra-
becsült pályatársunk hangoztatta. O már ily 
útmutató szerkesztésére 10 pontból álló terve-
zetet is nyújt. (1. Turista Közlöny I V. évfolyam 
92—94. oldal.) 

A kiránduló csapat jobbjainak bizonyos 
tisztséget adnék. így az egyik volna a trom-
bitás, hogy az elszéledőket egybehívhassa. A 
trombitajelek előre megismertetendők. Másik 
volna a játékrendező, persze mindegyik a 
tanító utasítása szerint. Harmadik volna a 
mentő, a kinél t. i. a legfontosabb gyógy-
szereket tartalmazó táska volna. 

Különösen május és juniusban legyenek 
gyakoriak ezen kirándulások, mert azok a 
gyenge szervezet agyvelejére, mely a tanév 
végén fokozott mértékben működik, határo-
zottan jótékony befolyással vannak. A tanu-
lási képesség által fokozódik úgv, hogy bátran 
mondható, miszerint a kirándulásokban oly 
eszközzel birunk, mely a tanulást megkönnyíti. 

Mi pedagogusok pedig tudjuk, hogy az 
oktatás egyik sarkalatos elve a szemlélet: 
minél többet, lehetőleg mindent! 

Hogyan is lehetne tehát ennek a fontos 
ügynek a szülőket, hatóságot és kormányt 
megnyerni ? 

A szülőket legkönnyebben, mert ha látják, 
hogy ily kirándulások észszerűen és tervsze-
rűen rendeztetnek s gyermekeik kellő gondozás 
és fölügyelet mellett időznek a szabadban, 
távol a zajos és füstös, poros várostól, 
úgy nemsokára hálás támogatóik lesznek 
ügyünknek. 

Nehezebbnek vélem azonban a hatóságokat 
megnyerni, főleg anyagi támogatásra. Bízom 
azonban, hogy ez is elérhető, talán köny-
nyebben, mint első pillanatra vél nők. Hisz 
pl. Svájczban, mint olvashatjuk, a legtöbb 
város nagyobb összegeket fordít e czélra, 
ugyanez áll több más külföldi városra is. 

A vasutakon a kedvezményes utazás máris 
biztosítva van egyszerűen hiteles iskolai iga-
zolvány alapján. A fővárosból induló helyi-
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érdekű vasutak pedig mindenkor a legelő-
zékenyebb módon feleltek meg ily irányú 
kéréseknek. 

Első teendőnek tartanám tehát a székes-
főváros tanácsát a fővárosi községi, a nagy-
méltóságú kormányt pedig az ország többi 
iskoláira nézve megnyerni. 

Kérjük föl őket arra első sorban, hogy az 
iskolai kirándulások vezetésére a tantestüle-
teket fölhivják, arra szeptember, október, 
május és junius hónapokban legalább 2—2 
fél, illetőleg 1 — 1 egész napot engedélyezze-
nek és a tanítók, tanárok és szegény gyer-
mekek költségének fedezésére évről-évre bizo-
nyos összeget fölvegyenek. 

Kérjük másodszor arra őket, hogy egy 
helyes és szakszerű kirándulási útmutató szer-
kesztésére és kiadására a szükséges összeget 
kiutalványozni szíveskedjenek. 

Harmadszor fölkérendőnek tartanám a fő-
város hatóságát arra is, hogy a kirándulás 
tényleges főikarolásáról bizonyságot tevő 
jelentéseket minden év végén az összes iskolák 
igazgatóitól kívánja be s azokat statisztikai 
kimutatás alakjában valamely módon közzé 
tegye, mint az oktatás előbbrevitelére irányult 
haladás fontos eszközét. 

Talán mondanunk is fölösleges, hogy ezen 
pontozatok jól átgondolt eszméim ugyan, de 
nem olyanok, mint a melyekhez ne lehetne 
esetleg még jobbakat hozzácsatolni. 

Mindezt azonban nézetem szerint itt a jelen 
alkalommal nem dönthetjük el, hanem csakis 
szükebbkörű társaságban. 

Ugyanezért, midőn talán nagyon is kime-
rítő és így kissé hosszúra nyúló előadásom 
menetén tanúsított megtisztelő szives türel-
mükért hálás köszönetemet nyilvánítom: tisz-
telettel kérem, hogy becses hozzászólásaikat 
megtenni s alábbi javaslatomat elfogadni 
méltóztassanak: 

1. A Magyar Tanítók Kaszinója mai érte-
kezlete kimondja, miszerint az iskolai kirán-
dulások meghonosítását úgy egészségi, mint 
nevelés, és oktatási szempontból egyaránt 
rendkívül fontosnak tartja. 

2. Ugy uiiezért örömmel üdvözli a testvér-
egyesületet, a Magyar Tanítók Turista-Egye-
sületét, mint a mely ennek érdekében évek 
óta cselekszik s maga is társul szegődik ezen 
fontos oktatási ág életbeléptetésére és rend-
szeresítésére. 

3. Az előadó nézeteit általában helyesli és 
magáévá teszi, a részletek megállapítására s 
a módozatok kivitelére' pedig 5 tagú bizott-
ságot küld ki azzal, hogy a kiküldöttek a 

Magy. T. T. E. választmánya részéről dele-
gáltakkal együttesen állapodjanak meg a 
teendőkben. 

4. Kívánatosnak tartja, hogy a kiküldöt-
tek mindkét részről végleges intézkedés jog-
körével is fölruháztassanak s azért a saját 
küldötteinek ezen fölhatalmazását meg is adja. 

5. Végül a maga részéről ezen bizottság o o n 
elnökévé a kettős egyesület elnökét, Yerédy 
Károly dr. kir. tanfelügyelő urat kívánja föl-
kérni. 

(Budapest) Moussony Géza. 

X A minister levele. Wlassics Gyula dr. 
vallás- és közoktatásügyi minister úr ő nagy-
méltósága abból az alkalomból, hogy a Ma. 
Ta. Kaszinójának igazgatósága pedagógiai 
könyvtár és szamaritánus-alap létesítését hatá-
rozta el, a következő levelet intézte a kaszinó-
hoz: „Megelégedéssel vettem tudomást ama 
tervezétről, melynek megvalósítását a Magyar 
Tanítók Kaszinója munkássága elérendő czél-
jául tűzte maga elé. Örömömre szolgált e 
tervezetben egyik legélénkebb törekvésemnek 
és ama leghőbben ápolt eszményemnek jelle-
mére ismerni, hogy a haza jövő reményének, 
a tanuló ifjúságnak képzése egy müveit és 
anyagi gondoktól nem nyomott magyar tanítói 
kar kezébe lehessen letéve. A Magyar Peda-
gógiai Könyvtár alapítására és a Tanítói 
Segély-Egyesületi Szamarjtánus-alap létesíté-
sére irányuló törekvésben ismét oly mozza-
natot látok, mely fényes tanúsága annak, hogy 
a magyar tanítóság lelkében az anyagi hely-
zetének javítását czélzó igyekvés nem önczél 
csupán, hanem ama lehetőség megvalósítását 
munkáló nemes szándék, hogy fölszabadulva 
a mindennapi élet nyűgöző gondjaitól, ezél-
tudatos önképzés által, kötelessége érzetétől 
áthatottan, teljes odaadással áldozhasson nagy 
rendeltetésű hivatásának eszményi oltárán. 
Csekély a kezdet, melyből szép törekvésük 
megvalósítására kiindulnak; de, midőn anyagi 
helyzetük könnyítésére irányuló munkájukat 
önképzésük ideális czéljával kapcsolják össze, 
ez által nemcsak önmaguknak az eszmény 
mellett való lankadatlan küzdelemhez szük-
séges kitartását biztosítják, hanem az egész 
müveit magyar társadalomnak és a közvéle-
ménynek őszinte rokonszenvét is egyszersmind. 
És a midőn részemről is arról biztosítom önö-
ket, hogy törekvéseiket, mint eddig, úgy ezen-
túl is, mindenkor teljes jóindulattal fogom 
kisérni és a lehetőségig támogatni, egyszers-
mind őszintén kivánom, hogy várt e's a kitűzött 
czél után meg is érdemelt sikernek áldása 
koronázza fáradalmaikat. Wlassics, s. k." 
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Egy érdekes és hasznos könyv. 
(„A szoczializmus ismertetése." I r ta : Schön József. 
Megjelent Lampel K. kiadásában, mint a „Népnevelök 

Könyvtára" II. kötete. Ára 1 korona). 

A szoczializmusnak nálunk csak fanatikus 
hivei és fanatikus ellenségei vannak; komoly 
ismerői és higgadt birái nincsenek. 

Az egyik tábor azt mondja: A szoczializ-
mus és egyedül csalt a szoczializmus van 
hivatva az emberiséget megváltani az el-
nyomatástól, a szolgaságtól, a kizsákmányol-
tatástól; az fog véget vetni minden emberi 
nyomorúságnak, minden földi igazságtalanság-
nak ; azért há t : éljen a világot megváltó, 
nemzetközi szocziáldemokráczia. Ebben a tábor-
ban van a magyar nemzet egy igen becses 
és hasznos rétegének — az ipari és mező-
gazdasági munkásságnak •—jelentékeny része. 
Es ez a tábor, csekély intelligencziájánál 
fogva, az elvitathatatlan szocziális igazságok 
mellett minden gondolkodás nélkül kész 
akczeptálni a nemzetközi szocziáldemokráczia 
szerencsétlen találmányait is: a hazátlanság 
és a vallástalanság fogalmát minden konze-
kvencziáival egyetemben. Így kapott lábra a 
magyar munkásság közt az a jelszó, hogy 
nincs haza és nincs Isten, mert a haza és az 
Isten csak a gazdagoké. Hogy az ilyen ideák 
meggyökeresedése és terjedése milyen szeren-
csétlenség egy olyan államra nézve, a mely 
ezerévi lét után most fárad a rekonszolidálás 
munkájában, azt fölösleges fejtegetni. A nyelv-
ben egységes és politikailag független Német-
ország, a szilárd nemzeti alapon nyugvó 
Francziaország és a politikai és gazdasági 
hatalom teljességében ragyogó Angolország 
megengedhetik maguknak azt, hogy nyugodtan 
nézzék a nép alsó rétegeinek lázbeteg hány-
kolódását és nyugodtan várhassák be, mi lesz 
a lázas betegség vége ; megengedhetnék ma-
guknak azt is, hogy a nyugodt szemlélődés 
helyett a hatalom minden eszközével lépjenek 
föl a népmozgalom ellen és a nép egyik felét 
hadilábra állítsák a másik ellen; ezt Német-
ország meg is tette - - bár sikertelenül — és 
baj nem lett belőle, mert a német birodalmat, 
vagy a francziát, vagy az angolt belső ellenség 
sohasem fogja megdönteni. De Magyarorszá-
gon mások a viszonyok; nálunk „az apa-
gyilkosnak is meg kellene kegyelmezni", olyan 

kevesen vagyunk magyarok; mi sem nyugodt 
szemlélők nem maradhatunk a munkástömegek 
mozgalmával szemben, sem üldözők gyanánt 
nem léphetünk föl saját testvéreink ellen, 
mert hiszen a nélkül is elég ellenség agyar-
kodik ránk itt bent, a saját határaink közt. 
I t t csak az lehet az egyedül helyes, okos és 
czélhoz vezető eljárás, ha megvizsgáljuk elége-
detlenkedő testvéreink bajait, ha magunk is 
pártoljuk az ő igazukat, de egyúttal meg-
győzzük őket tévedéseikről; ha megtanítjuk 
őket arra, hogy jogos és igazságos kivánsá-
gaikait hogyan érvényesíthetik, mint a magyar 
haza igaz és hü fiai; ha fölvilágosítjuk őket 
a felől, hogy mint közös hazánk és nemzetünk 
megtagadói önmagukat számkivetik a mind-
nyájunkat megillető jogokból és javakból, 
ellenben mint hű hazafiak mindent megnyer-
hetnek, a mit ez a haza gyermekeinek nyújthat. 

Ámde, hogy ezt tehessük, ismernünk kell 
a nép bajait, sérelmeit, ismernünk kell köve-
teléseit és biztos ítélettel kell megkülönböz-
tetnünk jogos kívánságaikat a jogtalanoktól, 
túlzottaktól; főképen pedig ismernünk kell a 
szoczializmust,amely amaga tanításaival néhány 
év alatt zászlaja alá tudta gyűjteni a magyar 
munkások százezreit. Es éppen az a baj, hogy 
mi, a másik tábor, e tekintetben oly tudatla-
nok vagyunk, hogy az bámulatos. Az újságok 
stereotyp jelszavain kívül alig tudunk valamit 
a szoczializmusról. „Vörös rém", „lelketlen 
izgatók", „félrevezetett tömeg" s más eféle 
kifejezések kavarognak a fejünkben és arra 
nem is gondolunk, hogy a szoczializmusnak 
minden müveit nyelven valóságos irodalma 
van, a mely sok ezer kötetet számlál, és a 
melynek a szocziáldemokráczia mellett és ellen 
szóló főműveit megismerni háladatos munka 
volna. Mert így, a mi tudatlanságunkban meg-
esik velünk, hogy a legegyszerűbb szocziálista 
paraszt, a ki 5—6 könyvecskét e tárgyról 
elolvasott, sarokba szorít bennünket, ha oko-
san akarnánk a fejével beszélni és meg akarnók 
őt győzni tévedéseiről. A tudatlan ember nem 
imponál a tudákos embernek, már pedig a 
népnek imponálnunk kell, hogy ha a kívánt 
hatást el akarjuk érni. Én velem, magammal 
történt meg ezelőtt tíz esztendővel, hogy 
egyszerű iparos-segédeket akarván a szoczia-
lizmustól a magam hazafias meggyőződéséhez 
visszatéríteni, a nevetségességig szomorú hely-

" r 
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zetbe jutottam, mert fogalmam sem volt 
azokról a dolgokról, a miket azok az iparosok 
jobban tudtak, mint én a tízparancsolatot. így 
hát nem mehetünk semmire. A szoczializmus 
terjesztőinek van annyi eszük, hogy a meg-
hódítandó nép közt csak olyan olvasmányokat 
terjesztenek, melyek az ő álláspontjuk mellett 
szólnak, gyakran nagyon hamis érveléssel. 
Ezek az olvasmányok átmennek a nép vérébe 
és ez ellen puszta általánosságokkal mi nem 
mehetünk semmire. Nekünk ismernünk kell a 
tiszta és teljes igazságot, hogy sikeresen kiizd-
hessünk a féligazság és a hamisság ellen. 

Ezt a tiszta igazságot igyekszik velünk 
megismertetni Schön József, székesfővárosi 
vezető tanító, az ő fönt jelzett könyvében. Az 
abszolút igazság olyan dolog, a mit mi, vala-
hányan vagyunk jóravaló emberek, egyre 
keresünk, de soha meg nem találunk. Meg-
közelíteni azonban lehet és emberi tökéletlen-
ségünk tudatában ennyivel is be kell érnünk. 
Schön Józsefről eí kell ismernünk, hogy dere-
kasan fáradt az igazság fölkutatásában és 
olyan munkát ád a magyar tanítóság kezébe, 
a melyet gyönyörűséggel, tanulsággal, haszon-
nal forgathat mindegyikünk. 

A Budapesti Népnevelők Egyesülete okos 
dolgot cselekedett, a mikor sietett ezt a 
könyvet pártolásra érdemes vállalatának, a 
„Népnevelők Könyvtára"-nak legelejére tenni, 
bebizonyítván ezzel, hogy számot vetett a kor 
kö vetelményeivel. 

Az az iró, a ki arra vállalkozik, hogy a 
szoczializmust egy aránylag kis terjedelmű 
könyvben ismertesse, nehéz, majdnem lehe-
tetlen munkába fog: óriási, egész könyvtárra 
menő anyagot kell dióhéjba szorítania. Schön 
ennek a föladatnak, a mennyire csak lehetséges, 
megfelelt; a kis munka sokoldalú és mélyre-
ható tanulmánynak a bizonysága. A szerző 
elzarándokolt a materi alisztikus történeti 
fölfogás forrásaihoz; merített abból a vaskos 
kötetekre menő anyagból, a mit Mehring nyújt 
a német szocziáldemokráczia történetében; 
tanulmányozta a szoczialisták bibliáját, Marx 
„Kapital"-ját; megismerkedett Lassalle, Ri-
cardo, Stuart, Owen tanításaival, szóval a leg-
ellentétesebb iskolák fölfogásával. Es mindezt 
a kápráztató sokféleséget rövidre fogva, le-
vonja belőlük a következtetéseket és azokat 
— néhol saját reflexióival átszőve — elibénk 
adja: ime — olvassátok, ismerjétek meg a 
homályos jövő nagy kérdését, ismerjétek meg 
az eszméket, a melyek a jövendő század tár-
sadalmát mozgatni fogják ! Es a ki ezt a köny-
vet a kezébe veszi, az előtt egy új, ismeret-
len világ tárul föl, a mely megragadja elmén-
ket, a mely rabul ejt bennünket elannyira, 

hogy nem tudjuk a könyvet letenni, a míg 
a végére nem jutottunk. Magában a földolgo-
zott anyagban rejlik az érdekesség, de a szer-
zőnek meg van az az érdeme, hogy az érdekes 
anyagot érdekesen tudta csoportosítani és 
helyes, élvezetes magyarsággal szól hozzánk, 
a minőhöz tudományos müvek szerzői nem 
igen szoktattak bennünket. 

A könyv, melylyel tán hosszasabban foglal-
kozom, mint a hogy azt a rendelkezésemre 
álló tér megengedi, megérdemli a fáradságot 
tőlem is, az olvasótól is. A szoczializmust is-
mertetvén, bemutatja, hogy az újkor legna-
gyobb nemzetgazdái hogyan akarták és akar-
ják megoldani az emberiség anyagi jólétének, 
a földi menyországnak nagy kérdését. Konsta-
tálja, hogy ma nincs minden úgy, a hogy lenni 
kellene. „A nagybirtok — úgymond — mely 
nyomja a kisbirtokot, a nagyipar, mely elszedi 
a kisipar elöl a nyereség édes gyümölcseit, 
a verseny, mely a tőkepénz gyarapítására 
hajtja a hasznot, a tőke, mely szolgálatába 
hajtja a munkást: mind megannyi intézmények, 
melyek ellen a legtágabb értelemben vett szo-
czializmus (tehát nemcsak a szoczialdemo-
kráczia) küzd." 

Ezután történeti alapon kimutatja azt a 
fejlődési folyamatot, mely a társadalmat odáig 
juttat ta, hogy egyesek kezében óriási vagyon 
halmozódott össze, míg ezer ós ezer családok 
vagyontalan proletárokká lettek. Visszanyúl a 
XVI. század elejéig és nyomon kiséri ezt a 
fejlődési proczesszust nemcsak hazánkban, ha-
nem más európai államokban is. Ez a rész tán 
aránytalanul hosszúra nyúlik (6—31. 1.), a 
mennyiben a műnek több mint egyharma-
dát foglalja le; de az összehalmozott adatok 
érdekessége kiengesztel bennünket. 

Majd áttér a második részre, melynek czíme: 
„ A szoczializmus terjedéseItt megismerteti 
velünk a mai szoczializmus apostolait: Marxot 
és Lassallet, (Engels Frigyest csak futtában 
említi), tanításaikat és e tanítások terjedését. 
Érdekesen szól e fejezetben az Internationa-
léről, ennek szervezetéről és hatásáról, Marx 
nemzetgazdasági elveiről, Lassalle agitatórius 
tevékenységéről. 

A harmadik rész a szoczializmus törekvé-
seiről szól és ez a rész tán a legérdekesebb, 
ránk nézve a legfontosabb. Előbb kimutatja, 
miként törekszik a szocziáldemokráczia — 
Marx tanításai nyomán — a kollektivizmusra. 
Majd közli a humánus szoczializmus programm-
ját, aztán a németországi szocziáldemokráczia 
programmját (az ú. n. erfurti programmot) és 
ezeknek egyes pontjait fejtegeti és bírálja. 
(A magyarországi szoczialisták külön pro-
grammja csak kevéssé tér el az erfurti pro-
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rammtól, ezért bátran mellőzni lehetett.) A ki 
a könyvnek ezt a részét figyelmesen elolvassa, 
az nagyjában tisztában lesz a szoczializmussal. 

Tudtommal Schön József az első a ki ma-
gyar könyvet ír a szoczializmusról, a nélkül, 
bogy legcsekélyebb közösséget vállalna a 
Marx-féle tanításokkal, de a nélkül is, bogy 
előre táplált gyűlölettel és elfogultsággal be-
szélne erről a nagyon isif komoly, figyelemre 
méltó népmozgalomról. 0 a szoczialistákat 
nem legyőzni akarja, hanem meggyőzni téve-
déseikről és arra az útra terelni, a melyet ő 
helyesnek ismer és vall. Nem itéli el a szo-
czializmust vaktában, hanem kimutatja, mi 
benne a helyes, a törvényes úton és a nép 
javára megvalósítható. Elismeri a munkásnép 
igazát, de elitéli a túlzókat. 

így jár el egy magyar néptanító! Mi a 
néppel együtt élünk, együtt érzünk; mi lát-
juk legjobban a szegény ember baját és mi 
hordjuk leginkább szivünkön az ő javát. Ne-
künk jut tehát az a föladat, hogy megismerve 
a szocziáldemokráczia nagy túlzásait, azokról 
a népet tudássál és szeretettel fölvdágosítjuk; 
a mi kötelességünk a népet kioktatni arra, 
hogy az ő igazait és jogait (a mennyiben még 
hiányosak volnának) hogyan szerezheti meg 
a törvényes úton; a mi föladatunk bebizonyí-
tani a népnek azt, hogy a magyar hazának 
nincsenek kitaszított gyermekei. Ez nekünk si-
kerülni fog, ha a hatóságok támogatnak ben-
nünket igazságos és méltányos eljárásukkal és 
azzal, hogy mindenkor a jogaikban sértett 
gyöngéknek a, pártjára állanak a jogtipró erőssel 
szemben. így vissza fogjuk vezethetni a meg-
tántorodott népet a hazához és Istenhez. 

Szocziális bajok vannak fölös számmal, ezt 
tagadni nem lehet. Azt mondja Schön József: 
„Vannak nálunk, vannak mindenütt és voltak 
is minden időben. A szocziális bajok enyhí-
tése mindnyájunknak emberi és hazafiúi kö-
telessége. Nincs uralkodó, a ki nem akarná, 
hogy népe elégedett legyen és gonosz ember 
az, a ki embertársainak mostoha sorsán javí-
tani nem akarna. A népnek általános jóléte 
azonban nagy probléma, melyet megfejteni 
még senkinek sem sikerült. Keressük az uta-
kat, módokat és az eszközöket, de ne higyjünk 
annak, a ki fennen hirdeti, hogy ő már meg-
találta az egyedül üdvözítő eszközt. Az ilyen 
magát is megcsalja, másokat meg bizonyosan 
csal" . . . . 

Hát bizony igaz. Nincs az a csodálatos 
programm, melynek megvalósításával egy csa-
pásra jóra válna a világ sora. Az emberiség 
a folytonos tökéletesedés útján halad és én 
hiszem, hogy lesz még menyország a földön. 
Ezt az emberi művelődés terjesztésével lehet 

előkészíteni. A művelődés terjesztésére mi 
néptanítók vagyunk hivatva, meg arra is, hogy 
e kevésbbé müveit néprétegeket olyan tévedé-
sektől megóvjuk, a melyek veszélybe sodor-
hatnák az egész társadalmat és annak kultú-
ráját. A szocziális bajok napirenden vannak, 
azokat eltüntetni nem lehet. De a szocziális 
kérdések megoldása nem a szenvedélytől veze-
tett tömegre vár és nem azokra, a kik a tö-
meg tudatlanságával és hiszékenységével a 
saját előnyükre visszaélnek. Minden vissza-
élési kísérletnek útjába kell állnunk fölfegy-
verzett elmével. Azért kell tanulnunk, azért 
kell a nagy társadalmi problémákkal megis-
merkednünk. 

Ezeknek a nagy problémáknak az abéczéjét 
irta meg Schön József a magyar tanítóság 
számára. Vajha minél többen hasznát vennék ! 

(Budapest) Bolygó. 

I R 0 D A L 0 9 . 
Egyiptomi élet. A történetírás folyton haladó 

tudománya immár a legmagasabb pontra jutott, 
mikor meg tudja eleveníteni a népek hétköz-
napi életét. Nem a csata, az ünnepély, a diadalív, 
a műalkotás fontos, hanem a mindennapi élet. 
Egyiptomról sokat is tudhatunk, mert görögök 
látogatták, s ez az élelmes nép sokat írt róluk. 
Memphis nekik az volt, a mi nekünk ma Kairó; 
az igazi keleti város utczáin tömérdek népfajt 
lehetett látni, a fehérszoknyás egyiptomi paptól 
kezdve, a faggyús hajú szudáni szerecsenig. 
Az állatok is köztük rajzottak, mert a szegé-
nyebb egyiptomi együtt élt állataival. Sok 
más is csodálatosnak tetszett a göi'ög szemnek. 
A pék, ki lábával dagasztotta boltja ajtajában 
a kenyeret; a pallér szerszám nélkül mázolta 
a falra habarcsát, puszta kézzel. S ha eljött 
a dél, az ebéd ideje, mikor a görögök házaikba 
tértek, az egyiptomiak kijöttek az utczára. 
„Az evés nem tisztességtelen, így nincs mit 
titkolni rajta" — mondák. Aztán újra meg-
kezdődött az utczai élet. Jöttek-mentek a 
férfiak, fejükön hordva a terhet, s a nők 
vállaikra rakva hordozni valójukat, fátyol és 
kiséret nélkül, a min a görög igen meg-
botránkozott. Az egyiptomi társas élet hidegebb 
volt a görögnél. Ha két jóbarát találkozott, 
megcsókolta egymás térdét, aztán 2—3 lépés-
nyire álltak meg egymástól. A görögtől 
undorodtak, mert tehénhússal élt. Ime, mily 
érdekes, mily bizarr szokások éltek már az 
ó-korban is, a legrégibb társadalomban. Ez 
élet egész teljességében, szöveggel és képekkel, 
pontosan és művésziesen van megrajzolva a 
Nagy Képes Világtörténet 19-ik füzetében, 
mely most jelent meg. A vállalat 12 kötetből 
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fog állni. Szerkesztője Marczali Henrik. Egy-
egy díszes kötet ára 8 frt, egy füzeté 30 kr. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
minden hazai könyvkereskedésben. 

Porsche Vilmos új verskötetet ad ki ,GOL-
GOTA" czímmel. A könyv díszes és ízléses 
kiállításáról a főváros egyik elsőrangú irodalmi 
intézete gondoskodik. A 10 ívre terjedő tanul-
ságos és szórakoztató verskötet kétféle kiadás-
ban jelenik meg: ú, m. dísz- és fűzött pél-
dányokban. Ara amannak 4, emennek 2 korona 
— bérmentesen küldve. Az előfizetések Porsche 
Vilmos nevelő-intézet-tulajdonos nevére Zsom-
bolyára küldendők. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minis ter : 

Kinevezte: Brezovits Ferencz oki. polg. 
isk. tanítót a kőszegi áll. segélyezett közs. 
polg. fiúiskolához a XI. fiz. oszt. III. foko-
zatába ; Molnár János bágyoni áll. el isk. 
oki. tanítót az újtordai áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Veress Lajos ev. ref. isk. oki. 
tanítót a bágyoni állami elemi népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Jasek Ferencz oki. tanítót a fiumei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Ajtay Gyula veszprémi állami 
polg. isk. igazg.-tanítót a hódmezővásárhelyi 
áll. polg. fiúiskolához; Kászonyi Mihály paksi 
áll. polg. isk. igazg.-tanítót a veszprémi áll. 
polg. isk.-hoz; Nagy Bálint hódmezővásárhelyi 
áll. polg. isk. igazg-tanítót a paksi áll. polg. 
isk.-hoz; Gémessy Miklós hódmezővásárhelyi 
áll. polg. isk. r. tanítót a galgóczi áll. polg. 
iskolához. 

Jóváhagyta: a „tolnai ev. ref. egyházmegyei 
néptanító - egyesület" alapszabályzatát f. évi 
21.186. sz. a. kelt rendeletével. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Margruber Albert egresőrspusztai nyug-
díjazott róm. kath. el. isk. volt tanító özvegye, 
szül Fass Klárának évi 239 frt 50 kr t ; néh. 
Bobej Miksa tompái gkel. el. isk. volt tanító 
özvegye, szül. Sólya Aszénithának s 2 kiskorú 
árvájának együtt évi 200 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. László 
Gyuláné szül. Schmiedt Friderika nagyszebeni 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónőnek évi 
290 fr tot ; Málék Bódog kruzsiczai munka-
képtelen közs. tanítónak évi 230 fr tot ; néh. 
Kussányi Endre t.-püspöki róm. kath. volt 
tanító özvegye, szül. Gál Viktóriának évi 
192 fr tot ; Fischmann Ignácz vicsápapáthi 
munkaképtelennek talált izr. tanító részére 
évi 390 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ A veszprémvármegyei általános tanító-

egyesület veszprémi, enyingi és zirczi egye-
sített köre f. hó 8-án Veszprémben, az új 
vármegyeház kistermében tartotta meg tavaszi 
közgyűlését. A nagyszámban megjeleut tago-
kon kívül több érdeklődő vendég volt jelen. 
Czuczay Gyula körelnök szép, hatástkeltő 
beszédével üdvözölte a megjelenteket. Ezután 
Szép Lipót ipariskolai igazgató gyakorlati 
előadást tartott a tizedestörtek fogalmáról. 
Kránitz József herendi áll. isk. tan. és egye-
sületi jegyző mintaleczke kiséretében bemu-
tatta saját készítésű „irva-olvastató gépét 
1898—99" névvel, a tagok általános érdek-
lődése és üdvözlése mellett. A kör a gépet 
czéljának teljesen megfelelőnek találta s kéri 
a föltalálót, hogy a bemutatott mintát az 
előadottak alapján mielőbb készítse el. Az 
indítványok során Kránitz József Pozsony 
és Zólyom vármegyék törvényhatósága által 
hozott szabályrendeleteket ismerteti, melyek 
elseje: a gyermekeket a korcsmákból s egyéb 
nyilvános mulatóhelyekről távoltartani; a 
másika pedig: a tanítást és a tanítói tekin-
télyt az iskolában és azonkívül, a mennyiben 
súlyosabb beszámítható cselekmény nem forog 
fönn, megvédelmezni czélozza. A közgyűlés 
az indítványokat tetszéssel fogadta, határozza: 
hogy Papp Sándor kir. tanfelügyelő úr kéres-
sék föl a lépések megtételére, hogy e szabály-
rendeletek Veszprémvármegye törvényhatósága 
területén is foganatosíttassanak. Uj tagokul 
jelentkeztek és fölvétettek: a veszprémi izr. 
tantestület, Bott Vilma veszprémi tanítónő 
és Ipsics István vámosi tanító. (K. G.) 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Lövő-Petri, Iskolaszék. 2583. sz. a. legkö-

zelebb ki lesz utalványozva. — L. N. Lissza. 
96.768. sz. a. a közig, bizottsághoz küldték. — 
B. J. Konkolyfalva. Ide nem. érkezett föl. — 
Sz. E. M.-Ittaba. Most került sorra. — F. A. 
iskolasz. elli. Okorág. Már elintézték 68.793. 
sz. a. — D. A. R.-Pásztély. A napokban meg-
kapja. — B. Gy. Maros-Ugra. Még a m. hó fo-
lyamán (4525 sz. a.) a közig, biz.-hoz küldték. 
B. A. Tótfalu. 1. 2. 3. Elintézték s továbbí-
tás alatt áll. 4. Most tárgyalj ák. — N. F. Borgó-
Prund. Most kerül tárgyalásra. — H. í. Sajó-
Szt.-Péter. Már elintézték. — P. F. Nagy-
Barátfalu. 1. A napokban elintézik. 2. Félévi 
részletekben. — (J. I. Ovár. A segélyt már 
kiutalványozták, a korpótlékot legközelebb ki 
fogják. — Cs. N. Elecske. Hiszen már el-
intézték 52.155. sz. a.! — L. J. Pátyod 
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Nemsokára megkapja, — M. I. Nagy-Bossáuy. 
T. M. Nemes-Bikk. K. B. Rimaszécs. Meg-
sürgettük. — P. B. Zalarár. Nem lehet. — 
K. R. F.-Szúcs. P. I. Vagyócz. Már elintéz-
ték. — Szives tudomásul. A lapban választ 
ezentúl csak közérdekű kérdésekre adunk, a 
ki tehát csak őt érdeklő ügyben kiván föl-
világosítást, mellékeljen leveléhez pontosan 
megczímzett lev .-lapot. — M. M. Folyamodjék 
a közokt. ministeriumhoz nyugdíj-igénye he-
lyesbítéseért. — B. J. Mi 107o-ot soknak 
tartunk. — Cs. E. Önmaga az oka, mert 
későn folyamodott. Miért nem intézkedett már 
1897. évi deczemberben ? Hanyagsága vagy 
gondatlansága következményeiért mást ne 
okoljon. — Blága 0. Bizony köteles lenne. 
A nyugdíjintézetbe befizetett díjból semmit 
sem kapna vissza. — M. F. 1. Évente 10 frt. 
2. Kell. 3. Nem. 4. Elemi iskolai bizonyítvány 
bélyegmentes. — Massong Y. A polg. isk. 
magánvizsgálati engedélyért az illető kir. tan-
felügyelőhöz kell folyamodni. — S. A. Ren-
delet erre nincs; de ha a tanítás 10 óránál 
tovább tart, 10 percznyi szünet adható, mit 
jó időben az udvaron töltenek el a tanulók. — 
B. L. P. 1. Erre nézve a ministeri ren-
delet irányadó. 2. Igen, ha a hitfelekezet 
biztosítja az iskola föntartását. 3. Az előbbi 
esetből önként következik. — T. Y. Borszék. 
Megírtuk már többször. Vegye meg dr. Szabó 
Mihály alsófehérmegyei kir. tanfelügyelő úr-
nak „A tanítók jogai és kötelességei" czímü 
könyvét Nagy-Enyeden; ebből sokat meg-
tudhat. — L. T. Székelyhíd. Ez az ön dolga; 
másnak ebbe beleszólása nem lehet. Fődo-
log, hogy jó eredményt tudjon fölmutatni. — 
Kántortanító L n. Nyerhet, mert van-
nak alapítványi helyek. A többire nézve for-
duljon egyenesen a váczi intézet igazgató-
ságához s hivatkozzék ránk. — Miltenberg 
Karola, Adács. Levelet írtunk. A 25 krt a 
Szathmáry alapra fordítjuk. L. M. Homo-
rogd. Nem követelhet többet, mint a mennyit 
Ígértek s a mire vállalkozott. Szerződni nem 
utólagosan szokás. — R. M. Bördöcze. Önnek 
is azt üzenjük, mit az előbbi kérdezőnek. 
B. P. Nem volt joga a fiút bezárni őrizet 
nélkül. Önnek is vele kellett volna maradnia. 
T. A. H.-Nánás. F. évi április 12-től kezdve kér-
heti. — S. Gy. Mutos. Ha felettes hatóságai 
elutasították kérelmével, mi nem segíthetünk 
baján, még tanácscsal sem. — F. B. Tahi-Tót-
falu. 1. Ha csak kevés idő hiányzik a 12. év 
betöltéséhez, nem köteles beiratkozni. 2. Nem. 

3. A tanítványok számától függ, hogy köteles-e. 
H. J. Ruszt. Az Orsz. Biz. ehben a tárgyban 
kérvényezési határozott el. Az ön kívánságá-
nak semmi kilátása sincs a sikerre. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö cs. és ap. kir. Fölsége saját, valamint 

Mária Valéria főherczegnő nevében a sátoralja-
újhelyi „Karolina" nőnevelő intézetnek épít-
kezési czélokra 300 frtot méltóztatott magán-
pénztárából legkegyelmesebben engedélyezni. 
Ugyancsak ő cs. és apostoli kir. Fölsége a 
dukai róm. kath. hitközségnek iskolaépítkezési 
czélokra 100 frtot méltóztatott magánpénz-
tárából legkegyelmesebben engedélyezni. 

— Kolozsvári néprajzi muzeum. A vallás-
és közoktatásügyi minister f. évi 575. ein. sz. 
alatt kelt rendeletével intézkedett az iránt, 
hogy a Magyarország királyhágóntúli részében 
szolgáló tanárok és tanítók fölhivassanak, 
hogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület által a 
Mátyás király kolozsvári szülőházában létesí-
tendő néprajzi muzeum számára tárgyakat 
(házi és gazdasági eszközöket, varrottasokat, 
szőtteseket, bútorokat, iparczikkeket stb.) 
gyűjtsenek s azt juttassák a nevezett egye-
sület titkári hivatalához Kolozsvárra. 

— Nemessányi János kir. tanfelügyelő 
tiszteletére Komárom város és vármegye 
tanítósága Komáromban f. évi április hó 20-án, 
csütörtökön d. e. 11 órakor búcsú-ünnepélyt 
rendez. 

— A 1-ef. konvent f. hó 13-iki ülésén fog-
lalkozott az iskolaügyekkel. A tanítók nyugdí-
jazása ügyében, mivel a kerület két taggal 
van képviselve a bizottságban, különös lépé-
sek megtételét fölöslegesnek mondották ki. A 
ref. tanítók orsz. egyesülete a valláserkölcsi 
élet figyelmesebb ápolására nézve tett javasla-
tot, a melyet a népiskolai és vallásoktatási 
ügyek szakelőadóinak adtak ki. A tiszán-
túli kerület kéri a konventet, hogy mivel 
vannak egyházak, melyeknek tagjai állami 
adójuk 100—200°/o-át fizetik egyházi adóba 
s a tanítói korpótlékokat így sem tudják fö-
dözni: tegyen fölterjesztést a ministerhez, 
hogy mint a községi iskolákra nézve törvény-
ben állapíttatott meg a teherviselés azon mérve, 
mely teher mellett a korpótlék az illető is-
kolaföntartó községek részére biztosíttatik: a 
teherviselés ezen mérve az egyházakra is álla-
píttassák meg. Megkérik a ministert, hogy az 
egyházi főhatóságok ajánlatát vegye figye-
lembe. Ugyancsak a tanítói korpótlék ügyé-
ben a református tanítók országos egye-
sülete kérelemmel járul a konventhez és abban, 
miután fölpanaszolja, hogy a törvényben biz-
tosított korpótlékaik sok helyen ki nem utal-
tattak s e miatt magukat csalódottaknak és 
jogaikban megsértetteknek érzik: bizodalom-
mal kérik, hogy a konvent a maga bölcses-
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ségével találja meg a tanítói borpótlékok ha-
ladéktalan kiutalásának módozatait; mert ez 
a tűrhetetlen helyzet csak arra való, hogy 
elhintse a viszálykodás magvát az egyházak 
és tanítók között. A konvent erre kifejezte 
azt a reményét, hogy a folyamodó tanítóegye-
sület minden tagja az egyház iránt érzett s 
az egyesület által is éppen most hangoztatott 
szeretetével nyugodtan fogja bevárni a kor-
pótlékok kérdésének lebonyolítását. Ezután 
fölolvasták a tanügyi bizottság jelentését a 
tanítóhiányról. Üres tanítói állás volt 1897-ben 
összesen 295. Az üresedés oka nagyobb rész-
ben a csekély fizetés. 1868 óta 413 tanítói 
állomás szűnt meg. A megszűnés oka: sze-
génység, a növendékek megfogyása, lelkész-
tanítósággá alakulás a szükséghez képest, leg-
inkább pedig az iskoláknak községivé vagy 
államivá tétele. Tanítói állomást kellene még 
szervezni a törvény értelmében 379 helyen. 
Ebből az egyház csak 54-et képes fölállítani; 
nem képes tehát 354 iskolát állítani a maga 
erejéből. A konvent fölhívja az egyházkerüle-
teket : hassanak oda, hogy a kebelükben levő 
gyülekezetek, a hol csak lehet, saját erejökkel, 
vagy pedig államsegély igénybevételével, töltsék 
be az üres állomásokat. A nagymérvű tanító-
hiány lehető megszüntetése végett fölkéri a 
közoktatásügyi kormányt, hogy a tanítókép-
zőkbe való bejuthatást nagyobb és nagyobb 
jótétemények által kegyeskedjék minél nagyobb 
számú ifjúra nézve lehetővé tenni s ugyan-
ebből a czélból alapítványok tételére hivja 
föl a kerületeket is, hogy ilyen módon a ta-
nítóhiány mielőbb megszűnjék. 

— Az iskola és a tanító védelme. Eszter-
gomvármegye törvényhatósági bizottsága, az 
iskola és a tanító védelme tárgyában, szigorú 
szabályrendeletet alkotott, melyet Vargyas 
Endre kir. tanfelügyelő az összes tantermek 
ajtajára leendő kifüggesztés czéljából meg-
küldött minden iskolaszéknek. A szabályren-
delet így szól: 1. A mennyiben súlyosabb 
beszámítás alá eső bűncselekmények nem 
forognak fönn, kihágást követ el és 50 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő: 1. A ki, 
különben arra nem jogosított valamely nyil-
vános tanhelyiségbe a tanítás ideje alatt 
engedelem nélkül bemegy és a tanítást az 
által, hogy onnan az illető tanár, tanító vagy 
helyettesének fölhívására azonnal nem távozik, 
vagy szándékosan bármely más módon meg-
zavarja. 2. A ki az iskola bármely helyiségé-
ben a tanító előtt erkölcstelen, vagy oly 
kifejezést használ, illetve oly magaviseletet 
tanúsít, uiely a tanári vagy tanítói tekintélyt 
sérti vagy kisebbíti. 2. §. Kihágást követ el 
és 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel bünte-

tendő az a szülő, gyám vagy a tanulóra föl-
ügyeletet gyakorló más személy, a ki a tanu-
lóra vonatkozó jogos tanítói intézkedést tudva 
meghiusítja vagy a tanítványt az intézkedés 
iránt engedetlenségre rábirja. 3. §. A pénz-
büntetés az illető község iskola-alapja javára 
fordítandó és behajthatlanság esetén az 1879. 
évi XL. t.-czikk 22., 29. és 30. §§-ai szerint 
elzárásra változtatandó át. 4. A jelen 
szabályrendeletbe ütköző kihágások elbírálá-
sára illetékes hatóság I-ső fokban a főszolga-
bíró, Il-od fokban az alispán, 111-ad fokban 
a m. kir. belügyminister. A büntető eljárás 
az ügyre nézve érdekelt tanár vagy tanító 
följelentésére a tanintézeti igazgatóság föl-
hatalmazása folytán indítható meg. 

— Az állami tanítók országos egyesüle-
tének tagjait e helyen értesítem, hogy az 
egyesület „Értesítőjét" minden tag czímére a 
mult héten elküldöttem. Ha valaki tévedésből 
nem kapott volna Értesítőt, levelezőlapon 
értesítsen, hogy azt czímére haladéktalanul 
elküldhessem. Egyúttal szívesen megküldöm 
az Értesítőt oly állami tanítóknak is, kik 
eddig nem léptek be egyesületünkbe, ha ez 
iránt levelezőlapon óhajukat kifejezik. Ter-
mészetes, hogy e kívánalomnak csak addig 
tehetek eleget, a míg a fölös példányokból 
telik. A tagokat a mult és folyó évi tagsági díj 
beküldésére ismét fölkérem. Debreczen, 1899 
április hó 10-én. Kozma László, egyl. elnök. 

— Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye oktatás-
ügye 1898-ban. Eötvös K. L. kir. tanfelügyelő, 
illetőleg a megyei közig, bizottság évi jelenté-
séből idézzük a következő érdekes adatokat: 
Önálló osztályvezető tanképesítetlen tanító 4 
volt végleg alkalmazva, de képesített pályázó 
hiányában még 22 képesítetlen tanerő nyert 
ideiglenes alkalmazást. Segédtanító volt 6, 
közülök önállóan osztályt vezetett 3. Lelkész-
tanító 8 van alkalmazva ref. iskoláknál, közülök 
7 tanítói képesítéssel bír. A „Jász-Nagy-Kun-
Szolnokmegyei tanító-testület" munkássága 
föllendült „megyei tanszermúzeum" létesítése 
és „Tanítók Otthonának" a mult évben szer-
vezése által. A tanszermúzeum a kezdet nehéz-
ségeihez képest kielégítő eredményhez jutot t : 
több mint ezer kötet szakmunkája és közel 
300-féle különféle tanszere van; ezen kívül 
szakértekezésekből kézirattárt alakított, és több 
szaklappal és folyóirattal rendelkezik. — A 
kir. tanfelügyelő 102 napot töltött iskola-
látogatással. Ezen idő alatt 32 község 75 
iskolájának 194 osztályát, 12 tanoncziskoláját 
és 21 kisdedóvodáját vizsgálta meg. Az iskolai 
és községi hatóságokkal minden iskolavizsgáló 
kiszállás alkalmával értekezvén : a tapasztalt 
hiányok és hibák orvoslásáról legtöbbször 
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közvetlenül intézkedett. — 300 frt minimu-
mon alúl egyetlen tanítóság sincs javadalmazva, 
400 frt minimumig szintén alig néhány folya-
matban lévő ügy-eset kivételével megtörtént 
a mult év folyamán a fizetéskiegészítés, a 
melyre 27 esetben volt szükség. — A tanítók 
ötödéves korpótléka minden iskolánál biztosítva 
van. 75 tanító az 50—50 frt első korpótlékot 
államsegélyből élvezi. A természetbeli lakást 
vagy lakbért nélkülöző 56 és az XU hold kert 
vagy annak bérértéke nélkül működő 65 taní-
tónak fizetés-minimumot képező e javadalom-
részhez hozzájutása biztosíttatott. — Uj kisded-
óvoda állíttatott a mult évben föl: Tisza-Sz.-
Imrén, Fegyverneken, Kenderesen és Kunszent-
mártonban. Uj állandó menedékház nyílt meg: 
Dévaványán, Kunhegyesen. Uj nyári menedék-
ház : Tisza-Kürtön, Nagykürüben, Tisza-Vár-
konyban. Uj óvoda-épület emeltetett, illetve 
szereztetett: Alattyán, Fegyvernek, Tisza-Föld-
vár, Jász-Ladány, Szolnok (2), — menedékház 
Dévaványa, Tisza-Kürt községben. Ovoda-föl-
állítás iránt tárgyalás foly Abád-Szalókon, 
Alattyánban, Csépán, Czibakházán, Jász-Berény-
ben, Karczagon, Kisújszálláson, Tisza-lioffon, 
Szolnokon és Turkevén, és állandó és nyári 
menedékházak szervezése a legtöbb községben 
szorgalmazva van. — A megye területén koráb-
ban volt 17 tanoncziskolához és az 1897—-98. 
tanév elején szervezett újabb két (jászkiséri 
és kunhegyesi) iparostanoncz-iskolához 1898. 
évben, az 1898—-1899. tanév elején 3 új 
tanoncziskola sorakozott: a szolnoki építő 
iparos-tanoncziskola, a madarasi és alsószent-
györgyi általános tanoncziskola. Ez összesen 
22 tanoncziskola mellé csatlakozik a szolnoki 
és kisújszállási kereskedő-tan oncziskola. — 
Gazdasági ismétlő-iskola 20 létesült a mult 
évben, így ma 22 gazdasági szakirányú ismétlő-
iskola van a megyében. Teljesen jól szerve-
zetteknek népesebb helyeken csak azok tekint-
hetők, a melyek a gazdasági ismétlőiskola 
igazgatására és szaktárgyainak tanítására önálló 
szaktanítóságot szerveztek. Három ily iskola 
van : Kisújszálláson, Turkevén és Kunhegyesen, 
mindenütt megfelelő kész kertek és épületek 
átengedésével; hasonló szervezés van előirá-
nyozva: Szolnokon, Jászberényben, Karczagon, 
Abádszalókon, Dévaványán, Fegyverneken és 
Jász-Árokszálláson. Még mintegy 12—15 gaz-
dasági iskolának szervezhetésére van kilátás. 

— Zsinagógából dísz- és gyülésterem. 
A szolnoki izr. hitközség új templomot épít-
tetett, melynek ünnepélyes fölavatása f. évi 
május hó elsején lesz. Minthogy a hitközség 
folyó évi szeptembertől kezdve eddig fönn-
állott 4 osztályú elemi iskoláját föloszlatja, 
úgy az iskola-épületeket, mint a régi zsina-

gógát, mely mai állapotában is eléggé impo-
záns épület, a városnak ajánlotta föl, csupán 
azon föltételt kötvén ki, hogy tanítóit a szol-
noki állami iskoláknál alkalmazzák. Az izr. 
hitközség hazafias áldozatkészségét igen ter-
mészetesen a város örömmel vette tudomásul. 
A város legszebb részén fekvő ezen telken 
továbbra is iskolák lesznek, az ugyanott levő 
régi zsinagógát pedig Eötvös K. Lajos kir. 
tanfelügyelő javaslata folytán oly teremmé 
alakíttatja át a város, a melyben iskolai 
ünnepélyek, tantestületi gyűlések tartatnak. 
Ugyanitt lesz elhelyezve a megyei tanszer-
múzeum is, valamint az összes elemi és polg. 
iskolák téli tornacsarnoka is. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoz-
tak: Wáligurszky J. 10 k r ; Egeressy Eszter 
10 kr; Skoda, Mihály 5 k r ; Horváth Boldizsár 
30 kr; Csánki Gyula kir. tanfelügyelő (Sepsi-
Szt.-György) gyűjtése 85 frt, (ehhez járultak: 
Váncsa István (Márkosfalva) 1 fr t ; Hartha 
Samu (Barátos) 1 fr t ; Kovács Ferencz (Pesel-
nek) 1 f r t ; Béres János (Tamásfalva) 1 f r t ; 
Bagoly Dávid (Dobolló) 1 f r t ; Molduván 
Gizella (Közép-Ajta) 1 forint; Veres Károly 
(Közép-Ajta) 1 fr t ; Bartolis János (Kovászna) 
1 fr t ; Bideskuthy Róbert (Kovászna) 1 fr t ; 
Scheidl Gyula (Sósmező) 1 f r t ; Baka Antal 
(Zágon) 1 f r t ; Kátó József (Nagy-Borosnyó) 
1 fr t ; Székely Dénes (Kurtapatak) 1 forint; 
Kosztandi János (Bélafalva) 1 fr t ; Vargha 
Irén (Feltorja) 1 fr t ; Ambrus Ferencz (Futás-
falva) 1 f r t ; Boda Dénes (Aldoboly) 1 f r t ; 
Némethnélncze Róza (Bükszád) 1 frt ; Ambrus 
Róza (Al-Csernáton) 1 f r t ; Bartlia Károly 
(Páva) 1 f r t ; Mircse Dénes (Szőrcse) 1 f r t ; 
Gábor Endre (Peselnek) 1 f r t ; Gábor Dénes 
(Kökös) 1 f r t ; Kováts József (K.-Szt.-Lélek) 
1 frt ; Cseh Izsák (Eresztevény) 1 f r t ; Bodor 
Miklós (Sepsi Szt.-György) 2 f r t ; Androvits 
R. Ernesztina (Élőpatak) 1 f r t ; Király Róza 
(K.-Vásárhely) 1 f r t ; Nagy Sándor (Kovászna) 
1 frt 7 kr ; Kovászna-Vajnafalva III—IV. 
oszt. növend. (Kovászna-Vajnafalva) 1 forint 
93 kr; Imecsfalvi-Imecs Ernő (Erősd) 1 f r t ; 
Józsa Sándor (Erősd) 20 k r ; Fazekas János 
(Élőpatak) 20 kr ; Hartmann Ivárolyné (Élő-
patak) 20 k r ; Székely Mariska (Élőpatak) 
1 fr t ; Goldstein Dorottya (Élőpatak) 30 k r ; 
Elischer Aranka (Élőpatak) 50 kr; Goldstein 
Manó (Élőpatak) 30 kr ; Binder Jakab (Élő-
patak) 20 k r ; Goldstein Simon (Élőpatak) 
30 kr; Orosz Lázárné (Élőpatak) 50 kr ; 
Schid Irén (Brassó) 20 k r ; Elő pataki Mór 
(Sepsi-Szt.-György) 50 krajczár; Schul József 
(Brassó) 20 k r ; Schul Miczi (Brassó) 30 k r ; 
Goldstein József (Élőpatak) 30 kr; Reményik 

\ Mátyás (Arapatak) 50 k r ; Antalfy Lajos 
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(Arapatak) 30 k r ; Kelemen János (Erősd) 
50 kr ; Albert Lőrincz (Bölön) 50 kr; Albert 
Lőrincz növendékei (Bölön) 50 kr ; Alleman 
Hillár (Dobollopatak) 80 k r ; Héjjá Gerő 
(Felek) 50 k r ; Papp János (Ojtoz) 50 k r ; 
Sándor Ilona (Nagy-Baczon) 50 kr; Nagy 
Imre (Bárót) 50 k r ; Bíró Albert (Bárót) 50 kr; 
Albú Mária (Kis-Borosnyó) 50 kr ; Mihály falvi 
Károly (Kis-Borosnyó) 50 k r ; Mihály falvi 
István (Besenyő) 50 kr; Buksa András (Lüget) 
50 k r ; György Ferencz (Csomortán) 50 k r ; 
Borbáth János (Bereczk) 50 krajczár; Zágoni 
Erzsike (Nagy-Baczon) 50 k r ; Zsigmond Béla 
(Nagy-Baczon) 33 kr; Bakó Károly (Nagy-
Baczon 33 k r ; Nagy Pál (N.-Baczon) 34 k r ; 
Szabó Antal (Lemhény) 50 k r ; Magyari György 
(Maksa) 50 k r ; Albert Károly (Maksa) 50 k r ; 
Baka László (Lemhénv) 50 k r ; Popovits János 
(Aldobolv) 50 k r ; Nagy Vilma (Ilyefalva) 
50 kr ; Gál Károly (Ilyefalva) 50 kr ; Birtz 
Pál (Sósmező) 50 kr ; Szilágyi Aranka (Bereczk) 
50 kr; Gligor Ferencz (Bereczk) 50 kr; Bende 
László (Kézdi-Martonos) 50 k r ; Opra Pál 
(Szárazpatak) 50 kr; Bara Ferencz (Száraz-
patak) 50 k r ; Ilencze Imréné (Léczfalva) 
50 kr; Tícncze Imre (Léczfalva) 50 kr; Kocsis 
András (Léczfalva) 50 k r ; Biró Anna (Ko-
vászna) 50 k r ; Havlin Irma (Kovászna) 50 kr ; 
Siikösd Gizella (Kovászna) 50 kr ; Kovács 
Bálint (Kovászna) 50 l;r; Tana János (Bölön) 
50 kr; Szabó Mihály (Gelencze) 50 kr; Kásás 
György (Élőpatak) 50 kr ; Salamon Márton 
(Mikó-Ujfalu) 50 kr; Bukovszky Berta (Mikó-
Újfalu) 50 k r ; Benke Irma (Bodola) 50 k r ; 
Hamar Endre (Szent-Katolna) 50 kr; Bardocz 
Mihály (Szent-Katolna) 50 k r ; Langer Vil-
mosné (Bárót) 50 kr; Sillo Gergely (S.-Szent-
Iván) 50 kr ; Zsögön Emilia (Kézdí-Szt.-Lélek) 
50 kr ; György Domokos (Esztelnek) 50 k r ; 
P. Csiszér Bonaventura (Esztelnek) 50 k r ; 
Majzik Mária (Esztelnek) 50 kr; György 
András (Hatolyka) 50 kr ; Szentpéteri Mariska 
(Altorja) 50 k r ; Sólyom János (Altorja) 50 k r ; 
Sólyom Mihály (Altorja) 30 k r ; Sólyom József 
(Altorja) 20 k r ; Kisgyörgy Tamás (Bölön) 
50 kr; Bitai György (Gidófalva) 50 kr; Orbán 
László (Gidófalva) 30kr ; Thordai Kata (Gyula-
falva) 50 k r ; Szabó Lajos (Ikafalva) 30 k r ; 
Papp István (Kézdi-Almás) 50 kr; Lukács 
Márton (Kézdi-Almás) 50 k r ; Bots Dénes 
(Kézdi-Polyán) 30 kr; Kerezsi Albert Kézdi-
Polyán 30 k r ; Hadnagyné-Szervaczitts L. 
(Dálnok) 50 k r ; Király Sándor (Hidvég) 
50 kr; Görbiró Samu (Hidvég) 50 kr ; llen-
ceánu Illés (Hidvég) 50 k r ; Kis-Zentai Iza-
bella (Kézdi-Polyán) 30 k r ; Kádár Lajos 
(Laborfalva) 30 kr ; Mátyás Lajos (Nyén) 
25 kr; Huberné B. Margit (Nyén) 25 k r ; 

Huber Viktor (Nyén) 25 k r ; Bogár György 
(Nyén) 25 kr ; Jakabos Domokos (Nyújtod) 
30 kr ; Márton János (Sárfalva) 50 k r ; 
Barabás Mari (Sepsi-Szent-György) 50 kr; 
Nagy István (Sepsi-Szent-György) 50 kr; 
Nagy Istvánné (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Csinády Lajos (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Király István (Sepsi-Szent-György) 50 kr; 
Király Istvánné (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Schneider Hedvig (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Jakab Álmos (Sepsi-Szent-György) 50 kr; 
Hadnagy Antal (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Siikösd Anna (Sepsi-Szent-György) 50 kr ; 
Bartha Ignácz (Sepsi-Szent-György) 50 kr; 
Bőjthené-Lehrer Czeczilia (Sepsi-Szent-György) 
50 kr ; Csekme Mózes (Zabola) 30 kr ; Balog 
Albert (Zabola) 10 k r ; Balog Albertné (Za-
bola) 10 k r ; Jakab Gyula (Zabola) 10 kr; 
Gál Antal (Zágon) 50 k r ; Csasz Tamás (Zá-
gon) 20 k r ; Imreh Benedek (Zágon) 20 kr ; 
Simon Imréné (Zágon) 20 kr; Nagy Imre 
(Zágon) 20 kr ; Kiss Lajos (Zágon) 20 kr; 
Csánki Gyula (Sepsi-Szt.-György) 1 frt 50 kr = 
85 f r t ) ; izr. népiskola (Sárbogárd) 10 kr. 
Eddigi gyűjtésünk 2480 frt 57 kr. A (Ma. 
Ta. Ka.-ja által kezelt összeggel együtt befolyt 
összesen 2502 frt 65 kr.) 

— A Tanítók Házára Kaszás Lajos (fő-
pinczér Miihr György kerepesi-úti vendéglő-
jében) 4 frtot küldött be hozzánk. Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

•— Gyűlések: A veszprémegyházmegyei r. k. 
tanítóegyesület „veszprémvidéki köre" f. é. 
május l8-án d. e. 9 órakor Veszprémben, a 
szokott helyiségben tar t ja tavaszi közgyűlését. 
— Az érmelléki ev. ref. tanító-egyesület szo-
kásos tavaszi közgyűlését május elsején Szé-
kelyhidon tartja meg. —- A lőcse- és igló-
vidéki róm. kath. néptanító-egyesület rendes 
közgyűlését f. évi április hó 27-én Lőcsén tatja. 

— Halálozások. Strohmayer Ferencz tanító 
működésének 6-ik, életének 28-ik évében f. 
hó 10. hosszas szenvedés után Barátfalun 
elhunyt. — Bartók Ignácz áll. polg. iskolai 
rendes tanító, élete 33-ik évében f. hó 13-án, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Áldás legyen 
emlékükön ! 

T a r t a l o m : Az 0. B. közgyűlése után. (k. h.) — 
Április 11-ének iskolai megünneplése. Göűs József dr. 
— Nem magyar ajkú iskoláink és a magyar nyelv. 
Margitai József. — Iskolai kirándulások. Moussong 
Géza. — S z ü n ó r a : Egy érdekes és hasznos könyv. 
Bolygó. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI. KER., PODMAMCZKY-UTCZA 37. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézi ra toka t nem a d u n k vissza. 

A népiskola és a magyar nyelv. 
(k. h.) A középiskolai tanárok — 

különösen a múltban — erősen támad-
ták a népiskolákat és jobb ügyhöz 
méltó buzgósággal bizonyítgatták, hogy 
a középiskolai oktatás sikertelenségének 
a kútforrása: a népiskola. 

A viszonyok azonban e tekintetben 
1895 óta nagyot változtak. Ekkor ve-
tet te föl ugyanis Wlassics minister a 
túlterhelés és ezzel kapcsolatban a 
középiskolai tanterv revíziójának kér-
dését. Ez időponttól kezdve lassankint 
békét hagytak a népiskolának és a 
középiskolai tanítás sikertelenségének 
okát részint a tantervben, részint pedig 
a tanítás technikájában és egyéb külső 
körülményekben keresték. 

Újabban azonban ismét fölüti fejét 
a tengeri kigyó. Csakhogy most már 
nem az összes népiskolákat állítják pel-
lengére, hanem egyeseket — főképen 
a nemzetiségi vidékeken levőket — és 
nem általánosságban támadják, hanem 
egyes részleteiben. Ma már nem azt 
bizonyítgatják, hogy az elemi iskola 
egyáltalában hiányos készültséggel bo-
csátja útnak növendékeit, hanem az 
elemi iskolai tantárgyak köréből ki-
ragadják a legfontosabb tárgyat : a 
magyar nyélvet és fölpanaszolják, hogy 
különösen a nemzetiségi vidékeken el-

helyezett népiskolák - - az államiakat 
sem véve ki — nem fejtenek ki kellő 
buzgóságot a magyar nyelv tanításá-
ban és vagy kevés előkészültséggel, 
vagy éppen készületlenül bocsátják a 
tanulót a IV. elemiből a középiskola 
I. osztályába. 

A vád súlyos. Ez exponált helyeken 
működő néptanítók hazafias, jó hirneve 
megköveteli, hogy az ottani viszonyok 
ismerete és azok szigorú mérlegelése 
mellett vizsgáljuk e kemény vád ala-
posságát, vagy alaptalanságát. 

Nézzük először azt, hogy mit mond 
a statisztika a fölpanaszolt nemzetiségi 
vidékek lakosainak anyanyelvi megosz-
lására; azután pedig kutassuk a helyi 
viszonyokban azokat a gátló körülmé-
nyeket, a melyek a leghazafiasabb ér-
zelmű és legbuzgóbb néptanítót meg-
akadályozzák abban, hogy a magyar 
nyelv tanításában oly eredményt érjen 
el, hogy a középiskola első osztályában 
a Szinnyei-féle grammatikát — úgy, a 
mint azt a vádló középiskolai tanárok 
óhajtják — könnyedséggel forgathassák. 

Hiteles adatok szerint, a vádlottak pad-
jára liurczolt egyik ily vármegyének 
407.000 lakosságából a magyar csak 
10.000; majdnem tehát 400.000 más 
nyelvű. I t t minden iskolában alig egy-
kettő a magyar tanuló, a többi német, 
román, cseh, szerb, horvát anyanyelvű; 

Lapuiik 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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a kik otthon és a társadalomban csakis 
saját anyanyelvükön beszélnek. (Nyil-
vánvaló, hogy a tanultakból különösen 
a szünidőben sokat felejtenek.) 

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 fog-
lalkozó minden elfogulatlan férfiú rög-
tön belássa, mily nehézségekkel kell e 
vidékeken működő tanítóknak a magyar 
nyelv tanításánál megküzdeniök; de 
magyarázatát lelhetjük ez adatokban 
annak is, hogy miért osztályoz e tárgy-
ból enyhébben az elemi iskolai tanító 
és viszont, miért csudálkozik a közép-
iskolai tanár azon, hogy bár jó osztály-
zatot hozott a magyar nyelvből magával 
a középiskolába az innen kikerült tanuló, 
még sem tud e tárgyból ot t boldogulni. 

De kutassunk tovább. 
Ez iskolák nagy részében az 1879. 

évi XVIII. t.-czikknek megfelelően, a 
nem magyar tannyelvű tanulók részére 
előirt tananyagot végzik. Éppen ezért 
az osztályozásnál inkább a tanulók 
szorgalmát, mint a többi tantárgyakban 
elért eredményt tekintik irányadónak. 
A „jeles" osztályzat tehát i t t nem azt 
jelenti, hogy az illető tökéletesen tud 
magyarul. E „jeles"-ne k relativ ér-
téke van. 

De még az esetben is, ha e tanulók 
mindannyia egy és ugyanazon intézet-
ben töltötte volna mind a 4 évet, még 
megfeszített czéltudatos munka mellett 
sem lehetséges 4 év ala t t az idegen 
ajkú növendékekkel a magyar nyelvet 
annyira elsajátíttatni, hogy középisko-
lába való lépésükkor még nyelvi nehéz-
ségek föl ne merüljenek. Ehhez járul 
még, hogy az elemi iskola és a közép-
iskola között a czélt, tanítási módszert 
és szellemet illetőleg nincs meg a kellő 
természetes átmenet, a mi még növeli 
a nyelvi nehézségeket. 

A középiskolának tehát nem vádas-
kodnia kellene, hanem az első évben 
az elemi iskola módszeréhez és szelle-
méhez kellene alkalmazkodnia. Az ily 
exponált középiskolának első osztályú 
helyi tantervét föltétlenül az ottani 
népiskola IV. osztályának helyi tanter-
véhez kellene kapcsolni és a grammati-
zálást lehetőleg a második félévre szo-
rítani. Az első és második harmad egy 
részét tisztán a népiskola szellemében 
kellene olvasással, kisebb rövid monda-
tos mesék, versecskék betanításával, 
szóval a nyelvkészség és szóbőség fej-
lesztésével tölteni. 

Különben is a népiskolának főczélja 
az értelemébresztés és a helyes magyar 
beszéd. A középiskolára való előkészítés 
tulaj donképen nem is föladata a nép-
iskolának. 

A mily önmegtagadással tűrték a 
múltban az elemi iskolai tanítók a 
középiskolai tanárok támadásait, oly 
nyugalommal veszik ez újabb panaszai-
kat. Csendben, de erős elhatározással 
és valóban túlfeszített munkával mű-
ködnek e nemzetiségi vidékeken levő 
tanítók a magyar állam kiépítésén. Ok 
ápolják a gyermekben már zsenge ko-
rukban a hazafias érzést ós gondolko-
dást. Ok viszik be a nemzetiségi köz-
ségekbe a magyar nyelvet és ők tar t ják 
ébren a fejlődő lélekben a haza szere-
tetét. 

Méltányolta is a minister hazafias 
működésüket és közülök csak e napok-
ban tüntetet t ki százat a magyar beszéd 
sikeres tanítása körül kifejtett buzgal-
mukért. 

Vajha a középiskolai tanárságban is 
mind mélyebb gyökeret verne az a 
tudat, hogy a magyar népiskolák nagy-
része és ezek között első sorban az 
államiak ma már szintén méltó helyet 
foglalnak el középiskoláink mellett és 
vajha karöltve munkálkodnának a ma-
gyar kultura érdekében. 
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Nem magyar ajkú iskoláink és a 
magyar nyelv. 

(Válaszul Láng úrnak.) 

Láng óvóképző-intézeti igazgató a nép-
iskolai tanítást játéknak tartja. Ez végig-
vonul közleményeinek egész sorozatán, sőt 
ki is jelenti, hogy az írva-olvasási előgyakor-
latoknak nem szabad tanításszerüen folyniok. 
Ebbeli hibája onnan származik, hogy nem 
tud menekülni mindennapi foglalkozásának, 
az óvóképzésnek s az óvodának a behatása 
alól. 0 annyira beleképzeli magát jelenlegi 
munkakörébe: az óvóképzésbe, hogy teljesen 
elfelejti a népiskola czélját s feladatát; 
elfelejti azt, hogy a népiskolában — legyen 
az akár magyar nyelvű, akár pedig nem 
magyar ajkú — a tanítás ideje alatt nem 
szabad játszani, hanem tanterv szerint kell 
haladni s tanítani. L. úr módszere szerint a 
népiskola tananyagát 12 év alatt sem lehetne 
elvégezni. Természetellenes és kivihetetlen 
az óvodai szoktatást és játékot összeegyez-
tetni a népiskolai tanítással. Amott a kis-
dedeknek játékszerű foglalkoztatása, emitt a 
komoly munka jelöli ki az irányt. Ne zavar-
juk össze ezt a kettőt! Maradjon a népiskola 
népiskolának, az óvoda óvodának s ne akar-
junk az óvodából népiskolát s a népiskolából 
óvodát csinálni! 

Az óvoda behatása alatt L. úr a nem 
magyar ajkú iskolában a magyar beszédre 
való „tanítás" helyett új kifejezést talált ki: 
a magyar beszédre való „szoktatást". Más 
értelme van a szoktatás szónak a pedagó-
giában, azt nagyon jól tudja L. úr. Bizony 
a népiskolai tanító első sorban megtanítja a 
gyermekeket magyarul beszélni s aztán, mikor 
már megtanultak, ahhoz hozzá is szoktatja 
őket. Valamint nam mondhatjuk: a számo-
lásra való szoktatás, vagy a beszéd-értelem-
gyakorlatok szoktatásának (hanem tanításának) 
módja, azonképen nem mondhatjuk, hogy a 
magyar beszédre, vagy magyar nyelvre való 
szoktatás, hanem a magyar beszédre való 
tanítás, annak daczára, hogy a nem magyar 
ajkú népiskolában a magyar nyelvet nem 
szabad külön tantárgynak tekinteni. 

Az óvodáskodásból származnak L. úrnak 
a szemléltetés körüli természetellenes túl-
hajtásai is. Mikor a gólyával végez, ugyan-
azon a helyen azt mondja: „Más alkalommal 
úgy repülünk, mint a veréb, a fecske, a 
galamb, a héja". Szeretném látni, L. úr 
hogyan mutatná be az említett madarak 
repülésének különféle árnyalatait! „Későbben 
lovasdit játszanak a gyermekek" s L. úr 

szerint: „jönnek: a rúg, kapál, nyerít, tánczol 
szóképek." Természetesen L. úr módszere 
szerint a tanítónak be kell mutatnia élethíven 
a rúgást, kapálást, nyerítést, tánczolást, mert 
különben hogyan szerezhetne hü szóképeket 
a tanuló ezekről a cselekvésekről az anya-
nyelv segítsége nélkül ?! Lám a direktmód-
szer túlhajtásának a következményei! 

L. úr nem várta be, hogy — a mint jeleztem — 
didaktikai szempontból is elmondjam az általa 
vallott módszerre nézeteimet, hanem a „ífép-
tanítók Lapja" 1898. évi 51. számában siet 
válaszolni és újra támadni. L. úrnak erre a 
a közleményére is most mondom el vála-
szomat. 

L. úr erőnek erejével rám akarja fogni, 
hogy az én módszerem nem direktmódszer, 
holott én arról egy szót sem írtam, hogy 
miként járnék el iskolámban "a magyar 
nyelvre való tanítás alkalmával. L. úr kikap 
néhány szót közleményemből, hogy azt bizo-
nyítsa reám, a mit nem mondtam s nem 
is mondhat az, a ki csak egy keveset 
is foglalkozott a magyar nyelv tanításával. 
Kérem L. urat, az igazság szemüvegén nézze 
meg még egyszer a Néptanítók Lapja 1897. 
évi 18., 19. és 21. számában írt közlemé-
nyeimet ! Olvassa el, hogy miről irok ott ? 
A bevezetésben kijelentem, hogy mivel még 
nem készült el az új tanterv, csak általános 
szempontból teszek megjegyzéseket a magyar 
nyelv tanításáról. Ezen kijelentésemhez hiven, 
közleményeimben mindvégig általános vonat-
kozásban jelzem az anyanyelv és a magyar 
nyelv szerepét a nem magyar ajkú iskolában. 
Beszélek a tanítás czéljáról, az egyes tan-
tárgyaknak a menetéről és a szerzett magyar 
nyelvismeret állandóvá tételéről. De arról, 
hogy hogyan járok el egy leczke alatt (mert 
valamely részletes módszer csakis itt érvé-
nyesülhet) s hogyan vezetem reá a tanulót 
a magyar beszélésre, arról egy szót sem 
szólok. Ne fogja tehát reám L. úr, hogy én 
nem vagyok hive a direktmódszernek, mikor 
én sem az egyik, sem a másik módszerről 
nem beszéltem. S erőnek erejével ne tulaj-
donítson olyan értelmet értekezésemnek, a 
mi neki nagyon alkalmas arra, hogy arról 
hasábokon át czikkezhessen. 

A mit az anyanyelv szerepéről irtam, azt újra 
is ajánlom t. tanítótársaim figyelmébe, mert 
az anyanyelv teljes mellőzését didaktikai szem-
pontból is meg nem bocsájtható túlhajtásnak 
találom. Akkor is, a mikor azt a bizonyos köz-
leményt irtam, azt vallottam és vallani fogom 
ezután is, hogy a nem magyar ajkú tanu-
lókkal csak akkor fogom a magyar beszéd 
tanítását a legtermészetesebb módszer segít-

10* 
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ségével megkezdeni, a mikor már anya-
nyelvükön fölköltöttem irántam s az iskola 
iránt bizalmukat, a mikor már megismer-
kedtek az iskolai e'lettel s az iskolai tár-
gyakkal s a mikor már rávezettem őket 
érzékszerveiknek helves használatára. De 
túlzásba nem viszem a dolgot s erőszakot 
nem fogok alkalmazni a gyermekek lelkén 
azzal, hogy az első órától fogva kizárólag 
csak magyarul beszélek hozzájuk. Ez tőlem 
nagy pedagógiai botlás volna! Ehhez a 
módszerhez szükségből csak az a tanító folya-
modik, a ki egy szót sem ért a tanulók 
anyanyelvén. Elég ilyen esetet ismerek magam 
is. „Szükség törvényt ront!" S azért kivéte-
lesen addig is, míg a tanító megtanulja úgy, 
a hogy a tanulók anyanyelvét, megenged-
hetőnek tartom, hogy kizárólag magyar 
nyelven vezesse a tanítást, de ezt a kivételt 
általánosítani nem tartom czélhoz vezetőnek 
sem kultúrpolitikai, sem didaktikai szem-
pontból. 

Nincs időm, sem terem, sem kedvem ahhoz, 
hogy L. úr ujabb közleményének minden 
pontjára feleljek s neki bővebb magyarázat-
tal szolgáljak, csak még főleg a következőkre 
hivom föl figyelmét: 

L. úr rossz néven veszi tőlem, hogy az 
ellenvéleményekre adott első válaszomban 
kultúrpolitikai szempontból őszintén föltár-
tam az anyanyelv mellőzéséből származható 
bajokat. Ebbeli kifogásainak a Néptanítók 
Lapja 51. sz. 5. oldalán a következő sorok-
ban ád kifejezést: „En soha és sehol sem állí-
tottam azt, a mit M. igazgató úr nekem tulaj-
donít, nevezetesen, hogy a nem magyar ajkú 
iskolában a magyar nyelv mellett a gyermekek 
anyanyelvét mellőzzük. A világért sem óhaj-
tom, hogy az anyanyelvet mellőzzük! Igenis, 
tanítsuk meg a vend, horvát, szász gyermeket 
anyanyelvére, hadd írjon, olvasson, számoljon 
az ő anyanyelvén!" No lám! Kérem, szíves-
kedjenek elolvasni L. úrnak a magyar nyelv 
tanításáról írt összes közleményeit! Vájjon 
juttat-e egv szóval is helyet az anyanyelvnek 
közleményei között ? Olvassa el ebben a 
kérdésben más t. kartársainknak e helyen 
nyilvánított véleményét. Meg fogja találni 
azokat a helyeket, melyek az anyanyelv 
teljes ignorálása miatt valóban hazafiúi 
aggodalommal tölthetik el mindenkinek a 
lelkét, a ki ezzel az ügygyei behatóan fog-
lalkozik s indokolttá teszik a fölszólalást. 
L. úrnak a közleményeiben is hiába keresünk, 
mert nem találunk a fönti őszinte vallomáson 
kívül egy helyet sem, a hol az anyanyelv 
szerepéről megemlékezett volna. De találunk 
elég olyan helyet, a hol joggal tételezzük 

föl az anyanyelv teljes mellőzésének szándékát 
Hogy igazam van s mennyire szükséges volt 
első sorban a társadalmi és politikai viszo-
nyokról szólanom L. úr kritikájára adott 
válaszomban, azt L. úr fönti őszinte, de előbb 
nem vallott nyilatkozata is bizonyítja. 

L. úr szerint — mint tudjuk — a kezdő 
nem magyar ajkú tanulóval csak magyar 
nyelven szabad játszani, hozzá csak magyar 
nyelven szabad szólani, vele csak magyar 
nyelven szabad imádkoztatni, az irást, olva-
sást s a tantárgyat, szóval mindent csak 
magyar nyelven szabad tanítani s azért nem 
kell neki az általam hangoztatott tanmenet, 
a melyben azt kivánom, hogy a tanítás 
anyanyelven kezdődjék s hogy a magyar 
nyelv lassanként az anyanyelv nyomába 
lépvén, annak helyét a magasabb osztályokban 
teljesen foglalja el. Ha tehát L. úr a tanítás 
első perczétől fogva csakis magyar nyelven 
óhajtja a tanítást vezetni, a tanításnak álta-
lam ajánlott menetét pedig elitéli s mégis 
a „világért sem óhajtja, hogy a gyermek 
anyanyelvét mellőzzük": kérdem, mikor akarja 
L. úr a gyermeket anyanyelvén írni, olvasni, 
számolni stb. megtanítani ? Az ő módszere 
szerint nem marad más hátra, mint a fölső 
osztályokban venni elő az anyanyelvi irást, 
olvasást, számolást. Ez nem volna helyes! 
Mert: 1. mégis csak természetesebb, ha a 
népiskolai tanítás kezdetén pár hónapig azon 
a nyelven beszélek a tanulókhoz s kezdem 
meg velük az irás, olvasás tanítását, a melyen 
megértenek, mint azon, a melyen nem is 
sejthetik, hogy mit akarok velük, a mikor 
hozzájuk szólok s mert 2. mire a tanulók 
a fölsőbb osztályokba jutottak, már tudnak 
magyarul, mire való volna tehát ezekben az 
osztályokban anyanyelven Íratni, olvastatni, 
számolni! Ezzel az eljárással visszafejlődtet-
ném a magyar nyelvvel az alsó osztályokban 
elért sikereimet s magam állanék útjában 
annak, hogy a magyar beszéléshez hozzá is 
szoktassam tanulóimat. 

A mi L. úrnak utazgatásait illeti, mert 
erre úgy a slöjdről, mint a magyar nyelv 
tanításáról a Néptanítók Lapjában s másutt 
írt majdnem minden közleményében nagy 
kedvvel hivatkozik, az az őszinte megjegy-
zésem, hogy egy nyáron az egész országút 
nem lehet beutazni (Népt. L. 1898. 51. sz. 
5. oldal), főleg pedig nem lehet 6 hét alatt 
(nagy szünidő lévén) alaposan slöjdöt is, 
magyar nyelvet is megfigyelni. Sajnálom, 
hogy nincs módomban L. úr fölhivása folytán 
beutazni az ország egy nagy részét, de 
a nélkül is elhiszem mind azt, a mit L. úr 
az erdélyi, fölsőmagyarországi, torontáli, 
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temes- és krassó-szörénvmegyei lelkes taní-
tók által fölmutatott eredményről mond 
és hazafiúi örömmel csatlakozom L. úr elis-
merő szavaihoz. En is fölkérem L. urat, 
hogy utazza be a mi dráva- s muramenti 
horvát és vend vidékünk iskoláit s győ-
ződjék meg arról, hogy lelkes tanítóink 
az anyanyelv erőszakos mellőzése nélkül is 
szívben és nyelvben magyarrá tették iskolájukat 
és sok helyen községüket. Meggyőződhetik arról, 
hogy a mi vidékünkön egyetlenegy állami, 
sem községi, sem felekezeti iskolának a fölsőbb 
osztályában sem horvát, sem vend könyvet 
nem használnak, hanem magyart, mert ezek-
ben az osztályokban már teljesen magyar 
nyelven folyik a tanítás és anyanyelven egy-
két, szót csak akkor használnak, a mikor 
valamely elvont, nem szemléltethető fogalom-
nak s nem ismert magyar szónak a meg-
értésére akarják rávezetni a tanulót. 

L. úr a magyar nyelv tanításáról írt leg-
utolsó közleményében rájött arra, a mit én 
hangoztattam, hogy még az általa ajánlott 
módszerrel sem lehet egy községet s egy 
vidéket oly hamar s oly könnyen magyarrá 
tenni, mint ő azt többször állította. Győződ-
jék meg saját szavaiból állításainak ingado-
zásáról. A „Néptanítók Lapja" 1898-ik évi 
IS. számában (4. oldal) egy évtized alatt vél 
egv községet a magyar nemzet kebelébe 
vezetni, ugyanezen szám 5. oldalán azt mondja, 
hogy egy év alatt a német gyermekek úgy 
megtanulták a magyar beszédet, mintha 
mindnyájan Debreczenben születtek volna. (!) 
Ezt az eredményt a direktmódszer segítsé-
gével úgy érte el a „tanító bácsi", ki egy 
szót sem tudott németül, hogy délelőtt ma-
gyarul tanított mindent, délután meg németül. 
(Engem meg elitéi azért, niert hasonlókép 
akarok eljárni.) Ugyanazon szám 6. oldalán 
azt mondja, hogy „pusztáu Sz. B. „Dalos-
könyvével" két év alatt (rendes iskolai viszo-
nyok között) a gyermekeket magyarrá lehet 
tenni." (!) (Túl merész állítás.) A „Nép-
tanítók Lapja" 1898. évi 51. számának 5. 
oldalán: egy emberöltő alatt vél biztos sikert 
aratni a magyar beszéd tényleges elterjedé-
sében, ugyanezen szám 6. oldalán már azt 
mondja, hogy egy község nyelvének meg-
változtatásához legalább 2 emberöltő kell, ha 
iskolája állami. Egyszer egy évtized, aztán 
1 és 2 év, végre egy emberöltő s legvégül 
2 emberöltő alatt véli a czélt elérni! 

A mit a Tischládéről mond, az semmikép 
sem vonatkozliatik az általam vallott tan-
menetre, mert én az anyanyelvi beszéd-érte-
lemgyakorlatokat nem ugyanakkor óhajtom 
tanítani, mint a magyart, hanem egy-két 

hónappal előbb. A beszéd-értelemgyakorla-
toknak magyar nyelven való tanításakor tehát 
nem fogom anyanyelven megnevezni a Tisch-
ládet, mert már ismerik, hanem mikor föl-
mutatom azt, csakis magyar nyelven nevezem 
meg. Ez a legelemibb követelménye a helyes 
módszernek. így jár el Láng úr is (51. sz. 
4. oldal), vagyis közli a nem ismert magyar 
szót s mégis pár sorral odább azt mondja, 
hogy a „közlő tanalak nem alkalmas a magyar 
beszédre való szoktatáshoz". En meg azt 
mondom újra L. úrnak, a mit már írtam, 
hogy főleg kezdetben s új anyagnál nem 
mellőzhető a közlő tanalak. Kérdezheti az 
önkifejtő tanalak szerint ítéletnapig attól az 
oláh gyermektől a pad, asztal, vagy bármely 
tárgy magyar nevét, ha nem mondja meg 
neki a tanító, az a tanuló magától nem 
fogja azt magyarul megnevezni. A direkt-
módszer lényegével tehát hiába ellenkezik 
Láng úr szerint ez az eljárás, azért mégis 
csak meg kell mondani magyarul annak az 
anyanyelven már ismert tárgynak a nevét, 
vagyis mégis csak közlő tanalakot kell hasz-
nálni — mint irtani — főleg a tanítás kez-
detén s új anyagnál, a kérdve kifejtőt pedig 
a rokonfajú tárgyak közös jegyeinél és az 
ismétlés alkalmával. 

Végül arra kérem L. urat, hogy ha még 
valamikor alkalma lesz velem vitatkozni, 
tegye meg azt a szívességet, hogy közlemé-
nyeimből az idézeteket szórói-szóra úgy vegye 
ki, a mint ott irva vannak, nem pedig úgy, 
a mint azokat a maga előnyére fölhasznál-
hatja és azokat állításainak malmára hajt-
hatja. így p. o. a Népt. Lapja 51. számának 
4. oldalán azt ír ja: Persze, hogy nem lehet 
(a gyermeket tárgyismeretre is, meg magyar 
beszédre is szoktatni), ha a tanító, mint 
(Margitai) mondja: „fogalmakat magyaráz." 
„A 6—7-éves gyermekeknek fogalmat magya-
rázni a legnagyobb bűn." Bizony bün a nép-
iskolában fogalmat magyarázni! Csakhogy 
úgy idézni, mint L. úr teszi: 1. nem járja, 
mert az idézet nem felel meg a valóságnak 
s 2. nem is tanácsos, mert a tendencziózus 
szándék szöge hamar kibúvik a zsákból! Ide 
irom szószerint a Népt. Lapjában e tárgyban 
közölt soraimat: „minden fogalmat nem lehet 
szemléltetni s a mit lehet, annál is szükséges 
az anyanyelven való megértetés (magyarázás), 
mert különben a képzetek szerzése bizony-
talan, hiányos és leggyakrabban téves lesz." 
Ezt írtam, nem pedig azt, a mit L. úr idéz. 
Bárki is láthatja ebből, hogy a zárjelbe tett 
„magyarázás" szó nem azt jelenti, a mit L. 
úr fölfedezett benne. Nem jelent az sem 
definiálást, ^em prelegálást, sem pedig más, 
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nem a népiskolába való tanítói eljárást, hanem 
jelenti a szónak olyan értelmét, milyent a 
magyar ember tulajdonít p. o. ezen kifejezés-
nek : „Meg kell értetni vele, meg kell magya-
rázni neki, mert nem érti!" „Magyarázd meg 
neki, mert nem képes fölfogni!" 

(Csáktornya.) Margitai József. 

A művészi érzék fejlesztése a nép-
iskolában. 

A mit már néhány jeles pedagógus, köztük 
pl. De Gerando Antonina is oly régóta sür-
getett, hogy tanításunk s nevelésünk folyamán 
ne csak az értelmet terheljük, hanem a szív-
és képzelemvilággal is foglalkozzunk, a mű-
vészi érzék fejlesztésére is gondoljunk, ime 
legújabban határozottsággal kezd pedagógiai 
elvvé izmosodni. 

Éles pedagógiai érzékkel bíró ministerünké 
főkép az érdem, hogy ez elvet lábrakapatta, 
fölismerve immár a társadalomra hatott ered-
ményében a közelmúlt idők hiányos peda-
gógiájának veszélyes voltát, mely hasznossági, 
belátásos jogi elméletekre és gyakorlatokra 
és határt nem ismerő merev önzésre igen is 
alkalmas előkészítő talaj, de veszélylyel fenye-
geti a jellemet, a társadalmi öszhangot, az 
örök jót, az örök nemest és igazat. 

A hatás visszahatást szül s a túlhajtott 
ész-pedagogia meg kellett hogy szülje a szív-
pedagogiát. Most már csak arra vigyázzunk, 
hogy ne essünk a másik szélsőségbe és hogy 
ne vigyünk be túlságos szentimentálizmust 
nevelésünkbe, a mi hiba volna. 

Aggasztóan mutatkozott az érdeklődéshiány 
minden iránt, a mi csupán a szépet, nemest 
szolgálja s ministerünk maga jó példával 
menve elől, fölkarolta a művészeteket. Az 
érdeklődést, müpártolást, művészi érzéket sze-
retné beleönteni a magyar ifjúságba, hogy 
legalább a jövő generáczió tudjon önzetlenül 
lelkesülni a szépmüvészetekért, tudjon eszmé-
ket, gondolatokat megérteni, melyek neme-
sítenek, boldogítanak. 

Ministerünk e nagyjelentőségű óhajtása a 
pedagogusok széles körében viszhangra talált; 
országszerte tanácskoznak, kivált középiskolai 
tanárok, miként lehetne a szép iránti érzéket, 
a művészetek iránt való érdeklődést az ifjúság 
kebelébe csepegtetni. 

De a rendszeres, művészi nevelést, a mű-
vészi, esztetikai érzék fejlesztését már a nép-
iskolában kell elkezdeni. 

Láttatni, észrevétetni s a látottak nyomán 
érzést kelteni, ez a czél a művészi nevelésben. 

Hogy mi volt eddig az irány, legjellemzőb-
ben fejezi ki az elemi alsó osztályok főtár-
gyának elnevezése, t. i. beszéd- és értelem-
gyakorlatok. 

A czímnek egészen megfelelő volt a kivitel, 
mert csaknem kizárólag az értelem fejlesz-
tésében jeleskedtünk, holott az elnevezés sok-
kal helyesebb volna valahogy máskép, pl. 
talán: beszéd-, értelem- és jellemképző-gyakor-
latok, avagy: beszéd-, értelem- és szívképző-
gyakorlatok ; szóval, már a foglalkozás tár-
gyának a czíme kellene, hogy a tanításunk 
programmját dióhéjban visszatükrözze s így, 
ha ezután valóban a szív, képzelem, esztetikai, 
művészi érzék fejlesztése lesz párhuzamos törek-
vésünk az értelemképzés mellett, a beszéd- és 
értelemgyakorlat elnevezés elesik. 

A beszéd- és értelemgyakorlatoknál van tág 
tere a tanítónak a művészi nevelésre. De eddig 
e tárgynál ez az irány uralkodott: mikor a 
tárgyalt dolog alakját, részeit szárazon elő-
számláltuk, mindjárt rátértünk arra, mivel 
használ az a tárgy, állat stb. Sokszor igazán 
meglehetős erőltetett módon szorítottuk ki 
a hasznot belőle, de hasznot okvetetlenül 
kellett belőle kisrófolni; ez volt az elv. Ha 
nincs haszon, nincs beszéd- és értelemgyakor-
lat ! Már pedig ennek lenni kellett, ergo 
hasznot kellett a tárgyból mindenáron ki-
szorítani. 

De hogy az a tárgy mivel gyönyörködtet, 
miféle nemes gondolatokra ösztönözhet, mi 
a szépség, a csiny arányaiban stb., arról job-
bára megfeledkeztünk. Oly dolgot pedig, mely 
csupán esztetikai méltatásra szorítkozhatik, a 
beszéd- és értelemgyakorlatok körébe úgy-
szólván föl sem vettünk. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok gyökeres 
revízióján kívül főkép a természet legyen a 
tanító főeszköze művészi nevelésében. Ott 
van minden szépség, tökély, gyönyörűség 
alakban, arányokban, színpompában, minden-
ben, csak arra kell megtanítani a gyermeket, 
hogy lásson, szemléljen, észrevegyen, össze-
hasonlítson, ítélkezzék. Kirándulásokon van 
erre bő alkalom, ha nem teszszük e kirándu-
lásokat a doktrinéria unalmas gyakorlatává, 
hol a helyett, hogy a gyermek lelkét, szép-
érzékét az egész, az összeség, a mindenben 
nyilvánuló harmónia, színpompa megkapó 
hatására figyelmeztetnők, szivét, lelkét meg-
hatottságba, ünnepies hangulatba tereinők, 
nekiesünk egy virágnak s azt összeránczolt 
homlokkal részeire tépjük, számláltatjuk a 
porzókat, szirmokat, Linné megrubrikált klasz-
szisát egy perezre sem engedjük a gyermek 
emlékezetéből kiröppenni, folyton őrt állunk 
egy sablonnal a kezünkben, melybe mindent, 
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de mindent, a mit magunk körül észreveszünk: 
füvet, virágot, követ, bogarat, csillagot, vizet, 
mindent beerőltetünk, beillesztünk, nem hagyva 
a ke'pzelemnek egy kis jóleső csatangolást, 
az észnek egy kis önálló Ítélkezést, a kedély-
nek időt, alkalmat, hogy hangulatot érezzen, 
ez mind a művészi érzék fejlődésének rová-
sára esik. Ne számláltassuk tehát a bogárka 
csápizületeit, ne mindig azt fürkészszük, hogyan 
görbül a madár csőre, merre áll a karma, 
hanem figyeltessük meg, hogy a bogárka züm-
mögni is szokott, fényes szárnyain milyen 
szépen törik meg a napsugár, s a madár 
énekeljen, ne csak ktíszszék és táplálkozzék! 

Föl kell kelteni a figyelmet a szép vidékre, 
növényzetre, vízesésre, malomra, mindennek 
a szépségeire; a remek öszhangra, mely a 
természetben nyilvánul alakban, színekben. 

Virágregék, mondák ilyenkor helyénvalók. 
A növények népies elnevezésének megbeszé-
lése is érdekes: lánczfü, cziczafark, borsfü, 
kőrózsa, oroszlánszáj, császárszakái, szarkaláb 
stb. mind oly elnevezések, a mikkel a gyer-
mekek képzeletét foglalkoztathatom. 

Sokszor teszem azt a kérdést növendékeim-
hez : „mi jut eszedbe, ha erre vagy arra a 
tárgyra vagy virágra nézesz?" Ha látom, hogy 
a szemléltetés semmi szép vagy nemes gon-
dolatot nem adott, rávezetem: „nézd, nekem 
ez jutott erről eszembe!" A gyermek képze-
letének így tápot adok s valahányszor majd 
arra a tárgyra néz, maga fűzi oly irányban 
gondolatait. 

Természetes dolog, hogy ily irányban csakis 
az a tanító vezethet, a kiben szintén fejlett mű-
vészi érzék van, mert tanítását minden egyes 
tantárgynál a tárgyi igazság szem előtt tartása 
mellett oly színgazdag, lelket, szivet, képzele-
tet, értelmet foglalkoztató kaleidoszkóppá vará-
zsolhatja, mely a növendékek lelkében mindig 
egy-egy nemesítő, fölemelő nyomot hagy az 
ismereti igazságok elsajátítása mellett. 

Lehetőleg semmit se tanítsunk könyv nélkül 
olyat, a mi nem szabatos, nem remek úgy 
tartalmilag, mint külső alakban. 

Saját nyelvezetünk, magyarázatunk is min-
dig szabatos, kerek, hangulatos legyen. Ne 
feledjük soha, hogy ismeretterjesztésünk köz-
ben hangulatot is igyekezzünk kelteni. Hadd 
jöjjenek rezgésbe a gyermeki kedély nemesebb 
húrjai mennél gyakrabban. Nemesen érezni 
élvezet, boldogság! 

Ebbe pedig bele lehet a gyermeket szok-
tatni. 

Ha egy sikerült szemléltetési eszközt, képet, 
utánzatot fölmutathat a tanító, miután a föl-
mutatás ismeretközlő részével végzett, terelje 
arra a gyermek figyelmét, hogy ime ez a kép, 

tárgy stb. milyen híven, szépen, ügyesen van 
elkészítve, „tlgy-e, mindjárt ráismertetek, hogy 
ez rózsa, méh stb. Ha fölrajzolok a táblára 
egy széket, virágot, vagy elétek teszem a 
széket, a számológépet, rózsát, hogy rajzol-
játok le, bizony alig akad közületek valaki, 
a ki csak megközelítően is le tudná rajzolni 
ez egyszerű tárgyakat. Es ez a kép itt milyen 
igazán, szépen és híven van festve." 

így rávezetem arra, hogy a természet után-
zása nehéz, ezek a hü utánzók művészek, a 
kik tiszteletet és bámulatot érdemelnek. 

„A szép képes, verses könyvet szeretitek, 
gyönyörködtök benne. A ki nektek ezt a 
gyönyörűséget szerezte, az költő, az művész." 
Elmondom aztán, hogy mi kevés embernek 
tudunk örömet szerezni. „Ha jók vagytok, 
szépen viselitek magatokat, jól tanultok, szép 
kézimunkát készíttek: úgy szüleiteknek, taní-
tóitoknak örömet szereztek, de már egészen 
idegen, sőt távollevő embereknek nem igen 
tudunk örömet szerezni. De a költő, a művész, 
az egész világot gyönyörködtetheti, a gyö-
nyörű költeményt, képet, szobrot, épületet a 
világ bármely részében bárki gyönyörűséggel 
élvezi. A szivünk örül, ha szépet látunk, 
olvasunk, ha szép zenét hallunk!" 

Szemléltetési eszközökkel bőven kellene 
minden iskolának rendelkeznie és pedig men-
nél tökéletesebbekkel. És itt nem volna szabad 
csupán egy kaptára ütni a szemléltetési esz-
közöket, hanem szakértők által bizonyos foko-
zat szerint lennének a művészeti érzéket fej-
leszteni hivatott képek, eszközök összeállítva, 
mert a mi a nagyvárosi gyermek előtt még 
szépérzékfejlesztő, az pl. a kibédi gyermek 
képzeletét át nem járja, s ha pedig nem a 
fejlettséghez alkalmazzuk művészi tanításun-
kat, s nagy ugrásokkal próbálkozunk, annyi, 
mint ha a vaknak színt mutatnánk, a siket-
nek beszélnénk. Itt kell igazán a szó teljes 
értelmében „fejlesztésről" beszélni, mert a 
legkisebb törekvés, hogy a gyermeknek föl-
fogását és képzeletét valami sablonba bele-
erőltessük, már veszélyes. Unottságot, csömört 
okoz s czélunk ellenkezőjét érjük el az ok-
talan erőltetéssel. 

A falusi gyermek nem tud olyasmiért uj-
jongani, a mi a városi gyermeket már melegen 
érdekli; de fokozatosan oda fejleszthetem, hogy 
egyenlő színvonalon fog állani a városi gyer-
mekkel ott, a hol valaminek a megértéséről, 
megbirálásáról lehet szó. 

A művészi érzék fejlesztésének eszméjét 
mennél szélesebb körben tegyék a tanítók 
magukévá. Tanácskozzunk a kivitel módjairól, 
hogy nevelésünk ezzel is közelebb jusson a 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 . SZÁM. 

tökéleteshez. Én csak röviden, íobb vonások-
ban kívántam az irányt megjelölni, de a tárgy 
sokoldalú megvitatást és megállapodást kíván, 
nehogy szélsőségekbe ragadjon bennünket a 
buzgalom. 

(Kibéd.) E. Keményfy Katalin. 

s O i | ' I G e 

Színielőadás a kisdedóvóitan. 
A ferde nevelés egyik legkirívóbb fattyu-

liajtására kívánok rámutatni s ez az, hogy 
egyes helyeken színielőadást rendeznek nyil-
vános helyeken, 3—4—5—6-éves gyerme-
kekkel. 

Bizony valóságos eltorzítása ez a nevelés-
nek. Az ilyen produkeziókra való előkészülés 
megerőlteti a gyermek gyenge testét, tehet-
ségét, kiragadja a gyermeket ártatlan kedély-
világából. 

Az elvakult szülők és nézőközönség meg-
jegyzései, tetszésnyilvánításai folytán föl-
ébresztik bennök a tetszvágyat, hiúságot stb. 

Nem kívánom a város, község, falu nevét 
említeni, a hol az utóbbi időben a lélekemelő 
kedves karácsonyfa-ünnepét, a melyet a ma-
gasztosság, egyszerűség kell, hogy jelképezzen 
és a melynek legfölebb V2 óra időtartam 
elég (egypár karácsonyi vers, dal és esetleg 
egy rövid pásztorjáték) a lélek és testölő 
produkcióval: szinielőadással cserélték föl. 

Még pedig nyilvános helyen a falu nagy 
korcsmájában, miután az óvoda terme e czélra 
kicsinynek bizonyult, beléptidíjjal rendezték 
a szinielőadást kisdedekkel. 

Xe higyjük azonban, hogy minden esetben 
a nevelő sötét tudatlansága vagy dicsvágya 
az egyedüli ok a színielőadás rendezésében, 
de nagyon sokszor a fölebbvalók kényszer-
hatalma és az oly ragadós majmolás, mely 
egyik város, falu stb.-ből a másikba vándo-
rol át. Pedig, ha valamit a világon: a kisded-
óvást meg kell óvnunk a „divattól" ! 

ltettenetes vétket követ el az, a ki ilyen 
szinielőadást, nyilvános ünnepélyeket rendez 
kisdedeivel. 

De hát nem lehet, ezt a bajt orvosolni ? 
Nincs, a ki ehhez hozzászólana ? 

Semmi alkalom, kényszer ne térítsen le 
bennünket a helyes útról. 

Hagyjuk meg a gyermeket az ő ártatlan 
örömében, vagyis adjuk meg az „Istennek, 
a mi az Istené", és a „gyermeknek, a mi a 
gyermeké". 

X Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
19-iki ülésében elintézte a költségvetési tör-
vényjavaslat tárgyalását s ennélfogva a költ-
ségvetés e hó végéig, a meddig az indemniti 
tart, szentesíthető lesz. Mire e sorok megje-
lennek, a képviselőház már megkezdi a kúriai 
bíráskodásról (képviselőválasztási ügyekben) 
szóló törvényjavaslat tárgyalását. 

$ A tanítók országos bizottságának igaz-
gatótanácsa f. hó 20-án tartotta meg alakuló 
ülését Lakits Vendel elnöklése alatt Budapes-
ten. A fővárosi tagok csaknem teljes számmal 
jelentek meg; ezenkívül Debreczenből, Nagy-
váradról, Győrből; más városokból is. A ta-
nácskozásnak főtárgya volt az alapszabályter-
vezet módosítása a legutolsó nagy-gyűlés hatá-
rozatai értelmében. A javaslatot Ilajós Mihály 
titkár előterjesztése alapján rövid vita után, 
csekély módosításokkal és pótlásokkal elfogad-
ták és kimondották, hogy az az országos bi-
zottság által kiadandó „Értesítő" jövő havi 
számában egész teijedelmében közzétételik és 
minden tanító-egyesületnek megküldetik. Ezen-
kívül még egyes tanítóegyesületek külön indít-
ványai is elintéztettek. A bizottság tagjai ezután 
az Éötvös-alap egyesület és a Tanítók Háza igaz-
gatóságával együttesen Somlyay József vezetése 
mellett együttes ülést tartottak, melyen Péterfy 
Sándor terjesztette elő azt a terjedelmes kör-
levelet, melyet a három bizottság a Tanítók Háza 
ügyében az egyes tanító-egyesületekhez küld 
az országos bizottság határozatai érdekében. 
Előadó javaslatai között legfontosabb az a 
pont, hogy a budapesti és kolozsvári intéze-
tek fölépítésére a közoktatásügyi ministerium 
kéressék föl ; a tanítók csak a fölszerelésről 
és évi ellátásról gondoskodjanak. Nagy László 
fölszólalására ismételve hangoztatta az együttes 
ülés, hogy a Tanítók Házából a tanárok gyer-
mekét sem akarja kizárír, de azok közremű-
ködését mindenesetre elvárja. Fölveszik a 
körlevélbe a vidéki internátusok ügyét is, 
kimondják, hogy ily intézetekre a középisko-
lákban tanuló fiuk és leányok számára nagy 
szükség van, de azok első sorban helyi 
agitáczió útján létesítendők s e végből nagyon 
tanácsos, hogy a tanítók ne forgácsolják szét 
erejöket s tanítói intern átusokat egyelőre 
csak a nagyobb központokban létesítsenek. 
Szükségesnek mondta ki végül az együttes 
ülés, hogy a tanítók leányai számára is állít-
tassanak föl internátusok és a fővárosban 
külön Tanítók Háza. A körlevelet a tanító-
ságnak oly fölhívással küldik meg, hogy 
minden egyesület külön is tegyen lépéseket 
a közérdekű ügy mielőbbi megvalósítására. 

(Szeg ed.) Börtsökné-Götz lióza. 
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1 s t o ii á I (I ií s. 
Mint a mese mondja: „Volt egyszer egy 

szegény ember, s ennek a szegény embernek 
volt egy kis leánykája. Egyszer csak meg-
halt a szegény ember. Az árva kis leány-
nak nem maradt senkije, semmije; nem volt 
hova fejét lehajthassa" . . . Az árva a csaná-
losi ispánékhoz került a pusztára. Az ispánné 
fölszedte az apátlan-anyátlan árvát, mert neki 
men nem volt gvermeke. Leszedte a kicsi-o o . 
kéről a paraszt gunvát, kiöltöztette, miként 
űri bébét szokás. 

A nemzetes ispánné reggeltől estig mindig 
csak az Istenadta gyermekkel foglalatoskodott 
Böskének hivták „otthon" ; az úri háznál 
Erzsike lett a neve. A nemzetes mama 
tejbe-vajba fürösztötte, ölelte, csókolta, befőt-
tel, süteménynyel etette. A mitől aztán Erzsike 
beteg lett. 

A gondos mama egész éjjel ott virrasztott 
Erzsike ágyánál. S hogy reggelre kelve sem 
lett jobban, elhivatta a doktor urat, a ki 
aztán annyi mindenféle medicinát itatott a 
leánykával, hogy az komolyan megbetegedett 
a meg nem szokott jóktól. 

Egy hétig feküdt az árva. A mama végtére 
kimerült a betegápolásban. A mikor Erzsike 
fölkelhetett az ágyból, adott neki nagyon sok 
játékszert és — magára hagyta. Ráunt. 

Az úrnő migraineről panaszkodott. Ideges 
rohamai támadtak Erzsike persze nem respek-
tálta a mama szenvedéseit, hangosan beszélge-
tett bábujának, a mi valósággal izgatottságba 
hozta az ispánnét. 

— Terhemre van ez a leány — szólt harag-
gal. — Nem ! Nem tűröm meg közelemben. 
Kiállhatatlan parasztkölyök, csak nyűgöt vettem 
veled a nyakamba . . . Utóvégre nem a saját 
gyermekem, még csak nem is rokonom. 
Hogyan is szerethettem eddig is a más poron-
tyát? Aztán ki tudja: ha fölnevelem, hálás 
lesz-e valaha irántam ? A sárból gyöngy nem 
válik. Jobb, ha a sár a földön marad. 

— Ah! — sóhajtott az ispánné — miért 
kegyetlen hozzám a sors, hogy megtagadja 
tőlem az anyaságot! 

Ez fájt az asszonykának. A férje rajongott 
a gyermekért. Nem egyszer volt a házastár-
sak közt keserű szemrehányás. Ezért vette a 
házhoz az ispánné a „más" gyermekét, a 

„senki leányát". S a mióta köztük élt a 
gyermek, helyreállt a családi béke, elfeledte 
a férj, hogy boldogságukból valamit meg-
tagadott az ég. o o 

Ha a férj otthon volt. úgy eljátszogatott 
azzal a gyermekkel. A miért az asszony félté-
kenykedni kezdett. Azt vélte: kevesebb jut 
neki a szeretetből. Lassankint meggyülölte 
Erzsikét. Szabadulni óhajtott tőle— a nyűgtől. 

A haragos szavaktól nagyon megijedt 
Erzsike. Mintha megértette volna, hogy teher 
ő ennél a háznál. Szepegni kezdett. Bár eről-
ködött, nem birta visszafojtani könyeit. Hiába: 
olyan a köny. mint a napfényre törő fűszál, 
nem lehet visszanyomni sem ezt, sem azt. 

Erzsike sirása valósággal fölbőszíté az 
asszonyt. Fölugrott a kerevetről, rátámadt az 
ártatlan gyermekre, megrázta, hogy szinte 
göczögött belé a leány, közben folyton kiabált, 
a mivel úgy belelovalta magát ispánné asszony 
az indulatosságba, hogy utóbb se látott, se 
hallott. Mérgében összekapkodott az árva 
régi rongyaiból néhány darabot, azokat batyuba 
gyömöszölve — még valamiféle keresztlevelet 
is beledugott — az egész czók-mókot a 
leányka hátára kötötte. Aztán föltárta az ajtót, 
nagyot lódított az árván. 

— Mars ki a házamból jött-ment koldus 
és be ne tedd többé ide a lábadat. 

Kint a konyhában a cselédek vihogtak. Az 
egyik olyanformát mondott: „a nemzetes 
ispánné is jobban szeret gavallérokkal, mint 
kis gyerekkel foglalkozni" . . . Lehet, hogy ő 
nagysága csak rá akart ijeszteni az amúgy is 
halálra rémült gyermekre. Annyi azonban 
bizonyos, hogy nagyon megkönnyebbült, mikor 
Erzsike úgy eltűnt, hogy hirét sem hallotta. 

* 
* * 

— Edes Arankám, látod, nem szeret min-
ket az Isten. Már öt év óta vagyunk házas-
társak és még mindig elkerüli a gólya ház-
tájunkat. 

Bottló Gábor, az x . . . i tanító mondta e 
panaszos szavakat feleségének. Az asszonyka 
pedig szintén elszomorodott, szemébe könyek 
gyűltek. 

— Hát tehetek-e róla Gábor, hogy elfeled-
kezett rólunk az Isten. 

Az erdész koma szakítá félbe a házastársak 
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beszélgetését. Beszólt a tanítóhoz, vadlúd-
lesre invitálván öt. 

Erősen olvadott a hó. A tél kiadta mérgét, 
a halavány napsugár fölengesztelé a tó kérgét. 
Mind szélesebbre nyiltak a rianások, a fel-
szabadult víz lassankint elönté a fölszint. A 
nagytömegű burkolat úszó töredékké foszla-
dozott, a langyos szél üzte-hajtotta a jég-
táblákat a part felé. 

Az enyhe lég, az életre keltő fuvalat kicsalt 
embert, állatot vaczkából. 

Mire a két vadász a leshelyre ért, leszállt 
a nap. A tavat körülfogó füzes susogni kez-
dett. A magasból vadludak sikoltozása hall-
szott. Az öreg gunár, a vezér rekedt „ga, 
gaga, gagaga" kiáltozása szinte kivált a többiek 
lármájából. A tópart közelében leszálltak a 
földre, falkába oszolva tollászkodni kezdtek. 
Csupán az őrül kiállított fiatal gunarak fut-
koztak figyelve, nyújtott nyakkal a legelésző 
csapatok körül. 

Vadászaink gödröt ástak, körülrakták han-
tokkal, azután kifordították bekecsüket, sap-
kájukat, hogy annál inkább látatlanná tegyék 
magukat és elhelyezkedtek a leshelyen. 

A veszélyt nem sejtő vadludak közelebb-
közelebb jöttek. A mint lőtávolba értek, Bottló 
uram lassan fölemelte puskáját, czélbavette 
a vezér-gunárt. 

E pillanatban éleset füttyentett a vonat. 
A mitől a vadludak megriadtak s mint a 
forgószéltől fölkavart falevelek röppentek föl 
hirtelen a magasba. 

Bottló olyasmit emlegetett e nem várt 
balesetre, hogy valamiféle bújnék bele abba 
a szuszogó masinába. A vadászszerencsében 
kipróbált erdész koma pedig vigasztalta s 
évődni kezdett vele, hogy nemcsak a vadludak, 
hanem a gólyák is gondosan kerülik a tanító 
lakát. 

Beállt a szürkület. Mivel pedig a vad elriadt 
már, embereink üres tarisznyával hazafelé 
indultak. A cziheresből kiérve, fölkapaszkodtak 
a vasuttöltésre, melyen kényelmesebben halad-
hattak. 

Úgy félúton lehettek hazáig, mikor észre-
vették a feléjük jövő vonat lámpáinak vöröses 
fényét. Éppen le akartak térni a töltésről, 
mikor az erdész nagyot kiáltott. 

— Szent Eg, nézd Gabi, egy gyermek boto-
log a sínek között, s nem látszik észrevenni 
a háta mögött jövő vonatot. 

Egy pillanat alatt átlátták a veszélyt. Egy 
leányka járt a pályán, hátán kis batyu volt. 
Le-lehajolt, kövecseket szedegetett köténv-
kéjébe. 

A két férfi elfeledett mindent. Futásnak 
eredtek. A tanító elhányta mindenét, kiabált, 
a hogy csak birt: 

— Az Istenért, te gyermek, lépj ki a sínek 
közül, nem látod, jön a vonat, mindjárt el-
gázol ! 

A gyermek alig hallhatta a kiáltozást, vagy 
ha hallotta is, nem volt tudatában a veszélynek. 

— Vége, vége! kiáltott Bottló. A vonat 
közel ért a gyermekhez, az aggodalom erőt 
vett a tanító lelkén. Már szinte a vonat 
kerekei alatt látta összetépett tagokkal a 
gyermeket. 

Eles sikoltás hasított keresztül a légen. A 
végső pillanatban két zuhanó test gurult le 
a töltésről. A vonat sivítva száguldott tova, 
a mély útból pedig lucskosan, porosan mászott 
elő Bottló Gábor, karjában tartva a megmen-
tett leánykát — Erzsikét. 

* * 

Szeretem a madárkákat, de nem kalitkába 
zárva s így megfosztva szabadságuktól. Épp 
azért nagyon elszomorodtam, mikor a mult 
nyáron elmenve a csanálosi ispánék háza előtt, 
a falra akasztva kalitkát s abban szomorúan 
gubbasztva hat madárfiókát láttam. 

A ház előtt álló lombos fákon keservesen • 
csipogtak az anyamadarak. Ott fészkeltek a 
kedves tengelyiczék. Valaki megirigyelte a 
fészek boldogságát. Megtudtam, hogy a nem-
zetes ispánné engedelmével szedte ki a 
fészekből Gyuri, a mindenes, a tehetetlen 
fiókákat. Az úri asszony gyönyörködni akart 
a madárkákban. Aztán, hogy betelt nézésük-
kel, s kivált a mint észrevette, hogy az anya-
madarak rászállnak a kalitkára és eledelt 
hordanak a kicsinyeknek, nem gondolt többé 
táplálásukkal. Ráunt, miként Erzsikére, az 
árvára. 

Ott beszélték a faluban, hogy az elűzött 
kis leány nyakába vette a világot. Kiballagott 
a faluból, ki a határba. Ott talált rá az x . . . i 
tanító, a ki megmentette a vonatelgázolástól. 

Bottlóéknál megtalálta a kitaszított gyermek 
az otthont. Nagyon szereti őt a tanító és a 
tanítóné asszony. Hosszú téli estéken, mialatt 
Aranka mama varrogat, a „papa" meséket 
mond Bözsének. Majd ha nagyobb lesz, meg-
tanítja az abc-re. Később majd a jó mama 
veszi őt birodalmába. így tervezik Bottlóék, 
kiknek kérését meghallgatta a jó Isten, adott 
nekik gyermeket s most teljes a boldogságuk, 
mert lát ják: Isten áldása a gyermek, meg-
édesíti a családi élet örömeit. 

CBudapest.) Csáky Elek. 

e £ X - | < 3 e 
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I R O D A L O M . 
Indiáról szól az a vékony, de tartalomban 

dúsgazdag füzet, melv e héten megjelent. 
Pompás világos képei az indiai művészet 
remekeit varázsolják az olvasó és szemlélő 
elé; az udaipuri nagy pagodát, a dzsunagati 
sziklába vájt csarnokot, Durga istennő aivallii 
templomát, az amaravatii sztupát, stb. stb. E 
csodás, dúsgazdag, szinte túltömött művészet, 
melyből a keleti képzelet bujasága árad ki, 
s a rabszolga-munka türelmessége úgy hat 
az európai agyvelőre, mint azok a végtelen 
hosszú epizódokkal, külső részletekkel túl-
tömött végnélküli hosszú époszok, a melyeket 
áttekinteni mi nem is bírunk, csak egy-egy 
részletében gyönyörködjük ki magunkat. Egy 
mese-ország mesés művészete ez. Mintha volna 
némi — igen távoli -— rokonsága a magyar 
ornamentikának és az ind művészet elemének, 
de mily szegény a magyar! Az indnek egész 
buja vegetácziója van, külső ornamentális 
flórája és faunája, a magyar egypár lepke-
szárny szinét, tulipán, rózsa és csillag alakjait 
másolja untalan. Talán az ind építészet ad-
hatna némi homályos sejtelmet arról is, 
milyenné fejlődhetett volna a magyar építő-
stilus, ha fejlődni képes lett volna. így, a 
hogy ma keressük és csináljuk a „magyar 
stilus"-t, így sem magyar nincs benne, sem 
stilus. A kis füzet, mely India e kincseit őrzi 
magában, a Nagy Képes Világtörténet 20-ik 
füzete. A 21. füzet főként az indiai építőmiivé-
szettel foglalkozik, s sokat beszél az ellorai 
hires sziklatemplomról. A déli stilus e leg-
északibb remeke a VIII. században kelet-
kezett. Még pedig sajátságos módon. Nem a 
fala emberi munka, hanem az ürege. Nem 
odahordták az építőanyagot, hanem elhordták 
a hegyet, csak ott hagyva meg a természet 
alkotását, a hol az embernek falra volt szük-
sége ; 50 láb széles, 270 láb mély templom-
udvart vájtak a hegybe. Az udvaron belől 
megmaradt a hegy tömege, s ezt átalakítot-
ták templommá. A templom négyszögletes 
„vimána", legfelső koronázata 90 láb magasan 
van a föld fölött. A falakat az indiai mito-
lógiából vett képek díszítik, s a nagy hős-
költemények alakjai. Sajnos, India gazdag 
miszticzizmusának kevés ismerője van, művé-
szetét kevesen tanulmányozzák, pedig a 
díszítő-formák ily páratlan gazdagsága sehol 
másutt nem található. Ezért is igen nagy 
szolgálatot tesz e füzet, mely gyönyörű képek-
ben s a tudomány mai színvonalán álló szöveg-
ben magyarázza e sajátos kultura szülötteit, 
e buja föld termékét, melyet nem ártana a 
művészet számára még egyszer fölfedezni. 

A Nagy Képes Világtörténet megrendelhető 
— egy füzet ára 30 kr — Révai Testvérek 
könyvkiadóhivatalában VIII., Üllői-út 18. sz. a. 

Strieker Simon bajai tanító héber-magyar szó-
tárt írt Mózes öt könyvéhez, gyakorlati nyelv-
tani magyarázatokkal a tanuló ifjúság számára. 
A tíz ívre terjedő mű ára kemény kötésben 
egy korona; megrendelhető a szerzőnél. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: erdődi Pálffy 
Miklós herczegnek, a ki a köbölkúti r. kath. 
el. iskolának építési czélra 800 frt értékű 
telket adományozott; a komáromvidéki taka-
rékpénztár részv.-társ. igazgatóságnak, a mely 
a vármegye nem magyar ajkú községeiben a 
magyar nyelv tanítása körül sikerrel működő 
tanítók jutalmazása s egyéb népnevelési ezé-
lokra 287 frt 59 krt adományozott; a besz-
tercze-naszódmegyei zálogkölcsön- és hitelintézet 
r.-t. igazg.-nak azon alkalomból, hogy a besz-
terczei áll. és áll. segélyezett közs. népokt. tan-
intézeteknek összesen 150 frtot adományozott. 

Kinevezte: Ferch Aurél oki. tanítót a 
zichyfalvai áll. elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Kolbenhayer Etel, Cseh Józsefné, szül. Gergely 
Emma rákospalotai közs. óvónőket az ottani 
áll. I., II. számú óvodához óvónőkké; lieimhólz 
Árpád felső ker. isk. tanárjelöltet a lippai áll. 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. III. fokozatába 
segédtanítóvá; az újonnan fölállított kecske-
méti orsz. tanítói árvaházhoz Faragó Béla vall. 
és közokt. ministeri számellenőrt igazgatóvá. 

Áthelyezte: özv. Strohhofer Istvánné, szül. 
Máttyus Klotild kolozsvári orsz. tanítói árva-
házi árvaanyát ugyanezen minőségben a kecs-
keméti orsz. tanítói árvaházhoz. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
ES A krassó-szörényvármegyei tanító-

egyesület teregova-bozovicsi járásköre f. évi 
április hó 15-én tartotta rendes tavaszi kör-
gyülését Domasnyán Aáron Miklós elnöklete 
aíatt. A gyűlést szent-mise előzte meg a 
domasnyai gör. kel. templomban, melyen az 
összes tagok testületileg vettek részt. Aáron 
Miklós lendületes elnöki megnyitó beszéde 
után a gyűlésen közreműködtek Matheovics 
Illés, Faurné Gyula Zsófia és Daul Tivadar 
tanítók. A M. T. Országos Bizottsága 
által kitűzött „az egyesületi élet fejlesztése" 
czímű tételről Faurné Gyula Zsófia örményesi 
tanítónő értekezett, kinek értekezését, vala-
mint beterjesztett javaslatát a gyűlés lelkes 
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éljenzéssel és egyhangúlag fogadta el. A Taní-
tók Házáról szintén Faurné Gyula Zsófia érte-
kezett, buzdítva kartársait a Tanítók Házának 
megalapítása körüli munkálkodásra. Előadónő 
beterjesztette az Országos Bizottság gyűlésé-
ben Józsa Dániel által előadott javaslatot és 
kérte a gyűlést annak elfogadására. A gyűlés 
elfogadta a Tanítók Háza tárgyában beter-
jesztett javaslatot, azonban Aáron Miklós 
módosításával, ki a 10 frtos részvények ki-
bocsátását nem találja elég eredmény dúsnak, 
és éppen ezért e pont helyébe ajánlja a 
nyugdíjjáruléknak l0/o-kal való fölemelését. 
A gyűlés egyszersmind azon óhajának adott 
kifejezést, hogy létesüljenek előbb az inter-
nátusok a haza minden nagyobb városában. 
A gyűlés elfogadta az évzáró vizsgálatok el-
törléséről szóló javaslatot s helyettük a gyer-
mek kedélyét fölvidámító évzáró ünnepélyek 
megtartását határozta el. Több tanulságos 
indítvány megtevése s kebli ügyek elintézése 
után a gyűlés véget ért. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
F. I. Jánosfa. Olvassa el a lapunkban meg-

jelent rendeletet. Hogy abban az újságban mi 
volt, nem tudhatjuk, mert nem olvassuk. — 
I. I». Budapest. Lakits Vendel titkár úrnál 
nyújtandó be a kérvény. Egyébiránt, mihelyt 
terünk lesz, közölni fogjuk a föltételeket. — 
S. B. H.->L-Vásárhely. Már olvasható volt 
lapunkban, hogy a fővárosi isk. pályázat a 
„Budapesti Közlöny"-ben és a „Népnevelők 
Lapjában* jelent meg. —0. J. Szuchány. For-
duljon ismételten a tanfelügyelő úrhoz, mert 
csak ő intézkedhetik ebben az ügyben. — 
Ti. A. F.-Szemeréd. Olvassa el a lapunk 13. 
számában az államsegélyre vonatkozó minis-
teri rendeletet. — G. K. A.-Némedi. Azok 
az igazságügyministerium alá tartozván, nem 
tudjuk. F. J. Eger. Nem közölhetjük, de 
a bizottság annak idejében figyelembe fogja 
venni. — K. M. üri. .J. .T. Sepsi-Szt.-György. 
P. E. Vasad. N. J. Felsö-Lepezd. B. K. 
B.-Martonos. Várnay Gy. Budapest. Sajnál-
juk, de nincs terünk czikkeik közlésére. -
E. F. 29. Nekünk túlságosan hosszú; inkább 
az ottani folyóirat közölhetné. — V. J. Maros-
vásárhely. Nem emlékezünk levelére; ismételje 
meg a kérdést, de magánérdekű ügyben ezen-
túl alapban nem válaszolunk ; a ki csak egyedül 
őt érdeklő dologban kiván fölvilágosítást, mel-
lékeljen pontosan czímzett levelező-lapot. — 
K. L. Bács-Petrovoszelló. Önt a helyette-
sítésért legalább is saját fizetésének 472 havi 
részlete illeti meg. Az, hogy az iskolaszék 
nem jelentette be a községnek a helyettesítést, 

nem komoly ok. Kérje az önt megillető díja-
zást, s ha nem adják meg, forduljon a kir. tan-
felügyelő úrhoz. — V. J. Háromfa. Mire e sorok 
megjelennek: elintézik. — K. M. N.-Zsáni. 
Az a kérdés, hogy hány iskolaköteles van 
azon a pusztán. — Ii. J. Arad. Mindakettő 
megszerezhető Lampel R.-nál, VI., Andrássy-út 
21. szám. — B. J. Székudvar. Áttettük a 
kiadóhivatalhoz, mint a melyre tartozik. — 
P. M.-Vásárhely. Az „ Útmutatás a szőlőműve-
lésre" czímű könyvet a földmívelésügyi minis-
terium szőlőszeti osztályától kell kérni,de az 
első kiadás végkép elfogyván, a kérelmeket csak 
az új kiadás megjelenése után teljesíthetik. — 
S. S. Baranya-Ózd. Beérkezett, de elkésve. 
Kéziratokkal különben túlságosan el vagyunk 
látva. — Wagner B. Reménye lehet, hogy 
5 heti fegyvergyakorlatát j övő évre elhalaszt-
ják, ha igazolja, hogy f. évben gazdasági 
tanfolyamon kell résztvennie. Ez elég fontos 
körülmény. Folyamodjék ily értelemben. — 
Tyirogye P. nyugd. tan. Ha alapos okot lát 
reá, folyamodjék helyesbítésért a közokt. mi-
nisteriumhoz. — Sztriber M. Egyháza sza-
bályzata az irányadó. — A. Gy. Bizonyosan 
az ilj nyugd. törv. alapján fölemelték a nyug-
díjigényét. Az adóhivatalnál próbáljon föl-
világosítást kérni s ha ott nem kapna, fordul-
jon a közokt.ministeriumhoz folyamodványnyal. 
— K. S. iskolaszéki elnök. Igen, nyugton 
lehet. Az államsegély kiutalványozásakor 
(illetőleg megadásakor) hivatalból a nyugdíj-
osztály is foglalkozik a kérvénynyel, hogy az 
illető tanító nyugdíjigényét rendezze. — J. J . 
Nem számítják be utólag. — Brüll S. Végez-
heti magánúton is, de a kép. magán vizsgálati 
engedélyért folyamodnia kell. A többit az 
illető igazgatóságtól megtudhatj-a. — Kér-
dező B. A körülményektől függ. Rendszerint 
nem. Ev végén inkább magánvizsgálatot tehet 
s előrehaladott életidejénél fogva erre inkább 
kaphat engedélyt. — Pintér A. Folyamodása 
évétől fogva. Rendszeresített tanítói állást 
kell betöltenie. Az 1875. évi XXXII. és az 
1891. évi XL1II. t.-cz. irányadó. A kir. tanf. 
útján folyamodjék. Másolatot is elfogadnak 
hiteles alakban. — Sch. M. Ha nem díj levele 
kötelezi reá, tagadja meg a további fizetést. Az 
eddig fizetett összeg visszatérítése esetleg per 
útján volna eszközlendő, ez pedig költséges 
eljárás és sok kellemetlenséggel járhat. Leg-
helyesebbnek tartanok, ha kérné a visszatérítést 
barátságos úton. — A korpótlék és a nyug-
díjigény. (Sz. L. Gergelyi és másoknak,.) Hiva-
talból a ministerium által a korpótlék követ-
keztében a nyugdíjigény csak abban az eset-
ben emeltetik, ha a korpótlék állam seg élyly el 
födöztetik. Minden más esetben folyamodni 
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kell a nyugdíjigény fölemeléseért. Különben 
erről a kérdésről legközelebb tájékoztató 
czikket fogunk közölni. — V. J. Tekerő-
patak. Dehogy nem! — Sz. P. Nagy kerek. 
Tanítói oklevél nélkül nem. — H. S. Csap-
Rendek. 1. Föl. 2. Az a fölhívás magánter-
mészetű s így nem lehet. — N. J. Még nem 
lehet, mert az az alapítványi ügy még nincs 
rendezve. — H. I. Kaposvár. Schmidt Albin 
lakása (VI., Wesselényi-utcza 42. sz.) már 
ismételten benne volt a lapban. Nem ér rá 
olvasni a lapot? — Pozsonyszéleskút. 1. Csak 
hatóságit lehet mellékelni; lehetőleg állíttassa 
ki magyar nyelven. 2. Ne igen reménykedjék. 
3. A tanács alkalmasint junius elején ejti meg 
a választásokat. — Cs. J. Szili. Az 1893. évi 
XXYI. t.-cz. 5. §-a világosan intézkedik, hogy: 
„ha az iskolaföntartó a tanító terményekbeli 
fizetését nem a megszabott módon szolgál-
tatná ki, vagy az a termés átlagos minőségé-
nek meg nem felelne, akkor a termény helyett 
annak értékét készpénzben lesz köteles ki-
fizetni". Forduljon a tanfelügyelőség útján a 
megyei közigazgatási bizottsághoz. — K„ S. B. 
Csak segédkezni köteles. — B. J. Fizetésen 
s tisztességes lakáson kívül lU holdnyi kert 
dukál. — Ii. J. Zala-Bagonya. 16.059. 
szám alatt már elintézték. — M. L. Z.-Lipcse. 
1. Ha rákerül a sor. 2. Nem. — Sch. M. 
Podgoria. A napokban elintézik. — B. Y. 
Sz.-Páhi. 987. sz. a. elintézték. — Sp. A. 
Domarina. 89.004. sz. a. elintézték. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erdélyi ref. püspökké dr. Bartók 

Györgyöt választották, a kinek mint tanügyi 
Írónak is ismert neve van. 0 alapította az 
„Egyházi és Iskolai Szemle" czímű lapot. 

— Trefort leánya meghalt. Magyarország 
egykori kultuszministerének, Trefort Ágoston-
nak negyedik leánya, Trefort Ágnes, ki már 
15 éve élt csöndes visszavonultságban az 
Erzsébet-körút 16. sz. házban, f. hó 20-án 
hirtelen elhunyt. Az 52 éves úrhölgyet nagy 
részvét mellett temették el. 

— Nyugalomba vonult tanfelügyelő. Komá-
rommegye közigazgatási bizottságának e hó 
12-iki ülésén búcsúzott el a bizottságtól 
Nemessányi János kir. tanácsos tanfelügyelő. 
A főispán hosszabb beszédben méltatta a 
nyugalomba vonuló tanfelügyelő 30 évi mű-
ködését, ki a megye területén nehéz viszo-
nyok között annyi eredménynyel működött. 
Tanfelügyelősége alatt 166 új tanterem, 62 új 
tanítói lakás és 16 óvóiskola létesült; az 

iskolák száma 27-tel emelkedett, az iskolába 
járók száma pedig működése alatt 8961 növen-
dékkel szaporodott. A bizottság a főispán 
indítványára az érdemes tanfelügyelő távo-
zása fölötti fájdalmának adott kifejezést és 
fáradhatatlan, buzgó és eredményes munká-
jáért elismerését és köszönetét fejezte ki. 
A megyei tanítóság f. hó 20-án fényesen 
sikerült ünnepélyen búcsúzott el a nyuga-
lomba voniüó érdemes kir. tanfelügyelőtől, 
a kinek mi is (a kik az ünnepélyen való 
részvételben legnagyobb sajnálatunkra aka-
dályozva voltunk) legőszintébb szerencse-
kivánatainkat küldjük. Élvezze az érdemes 
férfiú a jól megérdemelt nyugalmat még 
nagyon sokáig. 

— A Ma. Ta. Kaszinója f. hó 19-én tar-
tott ülésében a fővárosi iskola-épületek és a 
gyakorlatok javításának kérdésével foglalko-
zott. Iskolaépületeink — Gidyás Ferencz elő-
adása szerint — főleg azért nem felelnek meg 
rendeltetésüknek, mert kaszárnyaszerűek, szűk 
udvaraik és zajos közlekedésű utczára nyiló 
tantermeik vannak, fűtési és szellőztetési 
rendszerük pedig elavult. Ezért szükséges oly 
normál iskolai terv kidolgozása, mely meg-
állapítaná úgy a helyiségek számát és tér-
fogatát, mint az udvarok nagyságát és a fűtő 
és szellőztető rendszert. Az eddigi szellőztető 
készülékek pedig alapos revízió alá veendők, 
az ablakredőnyökre vonatkozólag utasítás 
adandó ki, végül czélszerü iskolai padokra 
pályázat volna hirdetendő. A gyakorlatok 
javításáról Czike Imre értekezett. A Kaszinó 
a főv. el. iskolai gyakorlatokból a nagy szün-
időben kiállítást rendez. 

— A győri és györvidéki M.-Dorottya-
egyesület f. hó 15. és 16-án sikerült szini-
előadásokat rendezett az egyesület javára, 
melynek tiszta jövedelme 400 frt volt. Az 
előadás 3 képből állott, a „Hamupipőke", 
a „Tüske Rózsika" és még egy gyermekmese 
jeleneteiből véve. Nagyra becsülendő az elő-
adók és szüleiknek áldozatkészsége, a mely-
lyel az est sikeréhez járultak. A kiállítás t. i. 
nemcsak _ fényes, de pazar volt. Utána 
Bérezik Árpád vígjátékát adták „A házasító-
kat". Az előadás olyan magaslaton állt, hogy 
az ember szinte megfeledkezett róla, hogy 
műkedvelőket lát maga előtt. Höfer Vilmos 
úr, dr. Kostája és Kiss Mariska k. a. zsém-
bes Kostánéja valóságos kabinet - darabok 
valának. Valamennyi közreműködő derekasan 
felelt meg föladatának. Ugy az anyagi, mint 
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az erkölcsi eredmény oroszlánrésze Laseberg 
grófné főispánnét, Pataky Irma képezdei 
igazgatónőt, Pálmag Lenke főrendezőt és 
Újlaki Géza pénztárost illeti. Az előadásra 
Budapestről is többen lerándultak. Előadás 
után Pataky Irma igazgatónő barátságos va-
csorára hivta meg a vendégeket és a fő 
szereplőket a „ Lloyd "-ba, bol kedélyes beszél-
getésben és a látottak és tapasztaltak meg-
beszélésében, szivélyes együttlétben töltötték 
az időt az elutazásig, mely válásra késztette 
őket. (Sz. I.) 

— Oráczió egy kir. tanfelügyelőnek. 
Zemplénmegye közigazgatási bizottságának áp-
rilisi gyűlésén Molnár István főispán üdvözölte 
a vármegye kitűnő kir. tanfelügyelőjét: Nemes 
Lajost a ki április 10-én töltötte be liusz-éves 
tanfelügyelői működését. A magyar nemzeti 
népnevelés előmozdítása körül nagy érdemeket 
szerzett tanfelügyelő a gyűlés lelkes éljenzése 
közt köszönte meg a szép ovácziót. 

— Gondnoksági elnök, mint valódi tan-
ügybarát. Egyik hazai lapban nem régen kö-
zölve volt, hogy egy iskolaszéki elnök a közsé-
gében lévő tanítóknak, kik már több hónap 
óta nem kaptak fizetést, a sajátjából előle-
gezte havi járulékaikat. Az illető szerkesztő-
ség ezen cselekedetért követendő példa gya-
nánt állította a nagyközönség elé az elnököt. 
Ennek olvasása után nem mulaszthatjuk el, 
hogy, szintén követendő példaképen, meg ne 
emlékezzünk itt, a nyilvánosság terén, egy 
igazi, lelkes és őszinte bajnokáról a népneve-
lésnek, ki már 24 év óta áll a kovásznai 
(Háromszék m.) iskolaügyek élén mint közs. 
iskolaszéki elnök s később állami isk. gondn. 
elnök. Jól ismerik őt, úgy is mint igazi ta-
nít óbarátot a környéken, ki méltányolva a 
népnevelés apostolainak misszionárius, nehéz 
működését és helyzetét, velük együtt érez, 
segít rajtuk, a mennyiben teheti: jó tanácscsal 
és befolyásával; körükben boldognak, megelé-
gedettnek érzi magát; a tanítói karral együtt 
vállvetve működik azon, hogy hazai, nemzeti 
népnevelésünk diadalra jusson. 0 is megcse-
lekedte azt, hogy a közs. tanítók hátralékos 
fizetését többször előlegezte a sajátjából. Sőt 
tovább ment: évenként úgy Kovásznán, mint 
a környék néhány iskolájában, hol min. isk. 
látogató, vizsgálatok alkalmával a sajátjából 
értékes könyv- és pénzbeli jutalmakat szokott 
kiosztani a jól tanuló és jó viseletű gyerme-
kek között. És a mi a legjellemzetesebb : minden 
egyes esetben, mikor az ottani tanítók bár-
melyike betegség, családi ügy, vagy más aka-
dály esetén osztályába nem mehet, a gond. 

elnök szívesen, ügybuzgalommal s a tanügy 
iránti rajongás bizonyos nemével helyettesíti 
a távollévőt. [(És ezt jogosan is teheti, mert 
a székelyudvarhelyi ev. ref. kollégiumban 
tanítóskodott, s a háromszékmegyei ált. tan-
testület tiszteletbeli tagja.) Önként érthető, 
hogy ezen ügybuzgalmával az iskolaföntartót 
is megkíméli azon kiadásoktól, melyekkel a 
helyettesítések járnak. Ennek a ritka tanügy-
barátnak a neve. Csia György, ev. ref. egyhm. 
főgondnok, nyug. kir. jbiró, kovásznai áll. 
isk. gond. elnök, s mellesleg mondva: te-
kintélyes személyiség és földbirtokos. Méltó 
arra, hogy ő is követendő példaképen álljon 
a nagyközöns'ég előtt. 

— Trencsénvármegye kir. tanfelügyelője: 
Kosztka Mihály, a kinek szavát a megyei 
tanítóság mindenben követni szokta, mert 
általános tiszteletnek és szeretetnek örvend 
(s nem csupán tanítói körökben), lelkes hangú 
fölhivást intézett megyéje tanítóihoz, a mely-
ben nevök megmagyarosítására szólítja föl 
őket. Hiszszük és reméljük, hogy a trencsén-
megyei derék tanítóság, mely ott, a végeken, 
nagy és fontos kultur-missziót teljesít, mint 
mindig követte, ezúttal is követni fogja szere-
tett tanfelügyelője hazafias fölhívását. A 
jelentkezéseket a kir. tanfelügyelő úr e hó 
26-ig kéri s reméljük, hogy a juniusi köz-
gyűlésen Trencsénben már nem csak magya-
rul érző, de magyar nevű tanítókkal is fogunk 
találkozni. A kir. tanfelügyelő úr fölhívásából 
közöljük a bevezető sorokat, mivel a bennök 
foglalt elismerést a trencsénmegyei tanítóság 
valóban megérdemli: „Eddigi együttműködé-
sünk tartamán, mondja a kii-, tanfelügyelő úr, 
örömmel tapasztaltam, hogy az isteni Gond-
viselés egy oly kiváló s érdemekben gazdag 
testület élére állított, melynek lelkülete tele 
van legszentebb hazafiúi kötelmek teljesítésére 
szánt érzelmekkel: nemes becsvágygyal, soha 
el nem csüggedő kitartással, lángoló haza-
szeretettel s a népnevelés nagy fontosságának 
teljes tudatával, a mit lankadatlan szorgalom-
mal, soha nem szűnő jóakarattal s napról-
napra növekvő sikerekkel valóra váltani lelke 
egész hevével törekedik. E részben Trencsén-
vármegye tanítói kara a jobbak nemes verse-
nyén az elsók között áll, inert a mily panasztalan 
türelemmel viseli nehéz sorsának terheit, épp 
oly kitartó munkássággal és buzgalommal 
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műveli azon talajt, melyből a magyar nemzeti 
műveltség virágai fakadnak". 

— A pedagógiai társaság folyó hó 15-iki 
ülésén Geöcze Sarolta értekezett a polgári és 
fölsőbb leányiskolákról. Az értekezés szerint 
úgy a polgári, mint a felsőbb leányiskolák 
föladata nevelni magyar honleányokat és őket 
az életre előkészíteni. A kettő közti különb-
ség csak külső, tantervök hajszálra megegye-
zik, szervezetük is. Egyik sem középiskola, 
mert ez egyedül a leánygimnázium. A fölsőbb 
leányiskolák sokkal drágább iskolák, a pol-
gári iskolai 6—8 tanerővel szemben 18 tanár-
tanítónővel, egy-egy növendékök tanítása az 
államnak 150 frtba kerül, a polgári leány-
iskolában alig 30—40 frtba. E mellett határ-
szélen állíttatván föl, kevéssé népesek. Ellen-
ben a rosszabb fölszerelésű, rosszabbul fizetett 
tanítói karral ellátott polgári leányiskolák 
kezdettől fogva virágzók, látogatottak. Össze-
foglalva, javasolja: az elemi iskoláknak hat 
osztályra kifejlesztését, a polgári leányiskolák 
mellett is internátusokat óhajt, a vidéki föl-
sőbb leányiskolák tandíját leszállítani óhajtja. 
Több polgári iskolát óhajt, fölsőbb leányiskolát 
csak vagyonosabb helyeken. De nem kívánja 
minden népes polgári iskolának felsőbb leány-
iskolává átalakítását. Csakis a fölsőbb leány-
iskolák fölső osztályainak tantervét óhajtja 
átalakítani és pedig a női hivatásra tekintettel 
és nem úgy, hogy félig szakiskolák avagy 
leánygimnáziumok legyenek. Helyesli a dr. 
Gyulai Béla által javasolt nem egy, de két 
évi gyakorlati tanfolyamok szervezését egyes 
polgári iskolák fölé, szakfölügyeletet sürget 
a polgári leányiskoláknál is és pedig nő-
fölügyelőket is. A tanerők javadalmazását 
illetőleg vagy magasabb kvalifikácziót kíván-
janak a fölsőbb leányiskolái tanerőktől, vagy 
legyen egyenlő a fizetés. 

— Pozsonymegyei állapotok. Egy buda-
pesti napilapból veszszük át a következőket: 
„Szinte megdöbbentő dologról értesült Pozsony-
megye közigazgatási bizottsága április 13-án 
tartott ülésén. Kramolin Viktor kir. főügyészi 
helyettes ugyanis kérdést intézett a megyei 
tanfelügyelőhöz a közoktatás állapota felől. 
Megemlítette, hogy a legtöbb idegen ajkú 
község iskolájában csak hirből ismerik a 
magyar szót, mi több, a laábi iskolán tót-
német fölirás van. Plachy Bertalan tanfe-
lügyelő erre fölvilágosítást adott a határ-
széli vármegye közoktatási viszonyairól. A laábi 
iskola idegen fölirásának eltávolítását már ő 
is sürgette, de maga nem intézkedhetett, mert 
így még fokozta volna a lakosság antipatiáját 
a magyar nyelv tanulása iránt. A megyében 

nyolczvankét idegen ajkú iskola van s ezek 
között tizenkettő olyan, hogy a magyar nyelv 
tanításának teljes elhanyagolása miatt meg-
torló intézkedéseket kellett tennie. Ezeknek 
az iskoláknak tanítói maguk sem tudnak ma-
gyarul. A tanfelügyelő hármat közülük nyug-
díjaztatott, a többi kilencz tanítónak nyug-
díjazása folyamatban van. Megkereste ezen-
kívül a pozsonyi szolgabirót, hogy a magas-
falvi iskola tekintetében gondoskodjék arról, 
hogy a kultuszminister rendeletéhez képest az 
Alsó-Ausztriából odakerült iskolakötelesek a 
magyar nyelvet is tanulják. A megyei köz-
igazgatási bizottság tudomásul vette ezeket 
a szomorú adatokat s bizalmát fejezte ki a 
tanfelügyelő iránt, a ki egyébiránt egyik leg-
utóbbi körrendeletében neveik magyarosítására 
szólította föl a tanítókat. 

— Mintalapok. A kereskedelemügyi minis-
ter kiadásában Szterényi József ministeri 
osztálytanácsos elnöklése alatt álló bizottság 
szerkesztésével megjelent a „Mintalapok" 
iparosok és ipariskolák részére czímű füzetek 
1898. évi 4-ik csoportja. A faipari füzetben, 
melynek szakszerkesztője Gaul Károly tanár, 
ezúttal is nagyrészt magyaros Ízlésű bútorok 
terveit találjuk. Ilyen kivált a Hirschler 
M.-től való első 4 lap, melyek egy fogadó 
szoba berendezéséhez tartoznak. Jellemző 
ezeknél, hogy konstruktiv szempontból a 
modern angolos irányhoz simulnak, míg 
díszítésükben az átmásított magyar népies 
Ízléshez alkalmazkodnak. Faragó tanártól egy 
rendkívül egyszerű, tehát olcsóan elkészíthető 
hálószoba bútorzatát találjuk, mely ékít-
ményeivel szintén a magyar ízlésnek hódol. 
A szövegben végül Alpár műépítésztől, Várday 
és Sehickedanz tanároktól tervezett bútorfélék 
vázlatait találjuk. Az Ed vi Illés Aladár tanár 
szakszerkesztésével megjelent vas- és fémipari 
füzet legérdekesebb tárgya az a 48 karú 
gázcsillár, melyet Behr Lajos építész tervei 
szerint .Jungfer Gyula csász. és kir. udvari 
műlakatos Károlyi Imre gróf mágocsi kastélya 
számára készített. A Györgyi Kálmán tanár 
szakszerkesztése mellett megjelent szövő- és 
nőipari IV. számú füzet ezúttal kiválóan 
változatos. Közöl Hollós Károly tanártól egy 
modern szellemben megkomponált kamuka 
abroszt; Mirkovszky-Geguss Gizellától ügyesen 
stilizált asztaltakarót és egy hímzett párnát; 
Horti Pál tanártól egy szintén modern stilü 
szép tervezetet, mely hímzésre vagy szövésre 
egyaránt alkalmas. A szóban levő füzetben 
ezúttal is több ábrában a pozsonyi Izabella 
nőegyesiilet égise alatt készült hímzések 
nyomán közöltetnek szemelvények. Ezeken 
kívül úgy az országos magyar, mint pedig 
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a bécsi osztrák és a zágrábi iparművészeti 
muzeumból rendkívül érdekes vászon és 
arany-hímzés és csipke-minták nyernek be-
mutatást. A füzetek kaphatók 1 frt 50 kraj-
czárjával a kiadóhivatalban, Budapest, Aka-
démia-utcza 3. 

— Képesítő vizsgálatok. A m.-szigeti 
állami tanítóképző-intézetben a tanítóképesítő 
vizsgálatok Írásbeli része f. évi május hó 24., 
25., 26. és 27. napjain, a szóbeli és gyakor-
lati része pedig junius hó 2-ik felében lesz. 
Ez utóbbi végeztével az egyházi énekből és 
zenéből kántorságra képesítő vizsgálatot is 
tehetnek a jelöltek. A folyamodványokat az 
illetékes kir. tanfelügyelőség útján az igaz-
gatósághoz folyó évi május hó 16-áig kell 
beküldeni. — A pécsi tanítóképző-intézet-
ben a tanképesítési vizsgálatok folyó évi 
május hó 29-én reggeli 8 órakor az Írás-
belivel kezdődnek és a következő napokon 
folytattatnak. Folyamodványok az igazgató-
sághoz czímezve, keresztlevéllel, orvosi, er-
kölcsi, működési és összes iskolai bizonyít-
ványokkal látandók el. A tanítóképző évfolya-
mait másutt végzett tanítójelöltek, vagy azon 
magántanulók, kik engedélyük alapján ezúttal 
a IV. évfolyamról magánosztály-vizsgálatot, és 
ennek sikeres kiállása esetén egyszersmind 
képesítő vizsgálatot is óhajtanak tenni, enge-
dély-okmányaikat is tartoznak mellékelni és 
ezenkívül május 24-én délelőtt 11 órakor az 
igazgató hivatalos helyiségében személyesen 
is jelentkezni. Az utóbbiak magánosztály-vizs-
gálata, és pedig az Írásbeli május 24-e'n d. u. 
2 órakor, a szóbeli 25-én reggel 8 órakor 
tartatik. A kérvények az intézet igazgatóságánál 
május 13-ikáig nyújtandók be. Idegenek, vagy 
magántanulók 20 forintot fizetnek. Az okle-
vélért külön 1 forint és a magánosztály-vizs-
gálatokért egyenként 20 frt 15 kr. jár. Mind-
ezen díjak előre fizetendők. 

— Népiskolai tanító- és kántorképesítö 
vizsgálat. A székelykereszturi m. kii-, áll. 
tanítóképző-intézetben a népiskolai tanító-
képesítő vizsgálat írásbeli része folyó év május 
hó 25., 26., 27. napjain, s a szóbeli és gya-
korlati része junius hó végén fog megtartatni. 
A vizsgálatra jelentkezők, a vizsgálati szabály-
rendelet kívánalmai szerint fölszerelt folyamo-
dásukat, azon kir. tanfelügyelő útján, kinek 
tankerületében működnek, a jelen hó 30-ig 
az intézet igazgatóságához küldjék be. E vizs-
gálattal egyidejűleg junius hó 19-én az egy-
házi zenéből és énekből kántorképesítő vizs-
gálat is fog tartatni. E vizsgálatra jelentkezők, 
szabályszerűen fölszerelt folyamodásukat, szin-
tén kir. tanfelügyelőjük útján, junius 10-ig 
juttassák el az igazgatósághoz. A vizsgálati 

és oklevéldíjak a vizsgálat megkezdése előtt 
befizetendők. 

— Siketnéma tanulók fölvétele. A siket-
némák aradi államilag segélyezett községi 
iskolájába az 1899 — 1900. iskolai évre 10 új 
növendéket vesznek föl. Első sorban arad-
városi., arad-, békés- és biharmegyei illetőségüeket 
vesznek föl; ha a fölsorolt törvényhatóságok 
területéről nem jelentkeznék 10 gyermek, az 
ország egyéb vidékeiről valók is fölvehetők. 
Ot szegénysorsú vidéki gyermek az ellátási 
költségek födözhetésére egyenkint évi 120 frt 
segítést is kaphat. Folyamodni óhajtók köze-
lebbi fölvilágosításért és a kérvényhez csato-
landó mellékletek űrlapjaiért az iskola igaz-
gatójához fordulhatnak. 

— Gyűlések. Az „udvarhelymegyei tanító-
egyesület" sz.-keresztúri fiókköre rendes tava-
szi gyűlését folyó év május hó 10-én tartja 
meg F.-Váralján. - - A „zemplénvármegyei 
tanítóegyesület felső köre" f. évi május hó 
4-én d. e. 9 órakor Tőke-Terebesen, az állami 
elemi iskolában gyűlést tart. — Az „erdő-
vidéki tanítótestület" 1899. évi május hó 15-én 
M.-Hermányban, az állami népiskola helyi-
ségében tavaszi vándorgyűlést tart. — A 
marosi róm. kath. tanítóegyesület Kaálban 
f. évi május 2-án tartja vándorgyűlését. — 
A pestvármegyei hivatalos tanítótestület 
budafoki járásköre f. évi május hó 3-án, dél-
előtt 10 órakor Kis-Te'tényben rendes köz-
gyűlést tart. — A „besztercze-naszód vármegyei 
ált. tanító-egyesület" sajói fiókköre évi rendes 
gyűlését f. évi május 3-án fogja megtartani. 

— Halálozások. Martry Ágoston volt 
nagykomlósi nyugalmazott tanító életének 
70. évében Ottlakán f. hó 15-én jobblétre 
szenderült. — Hollós Sándor áll. polgári isk. 
tanító f. hó 16-án, élete 33-ik évében Mis-
kolczon elhunyt. — Benedek Margit az 
„Erzsébet-nőiskola" polgári tanítónőképző-
inte'zetének I. éves növendéke, folyó hó 18-án, 
20-éves korában, rövid, kinos szenvedés után 
jobblétre szenderült. — Chikán István, nyugal-
mazott r. kath. kántortanító élete 71-ik évében 
Kenderesen elhunyt. Áldás legyen emlékükön ! 

T a r t a l o m : A népiskola és a magyar nyelv. (k. h j 
— Nem magyar ajkú iskoláink és a magyar nyelv. 
Margitai József. —- A művészi érzék fejlesztése 
a népiskolában. E. Keményfy Katalin. — Színi-
előadás a kisdedóvóban. Börtsökné-Götz Róza. — 
S z ü n ó r a : Istenáldás. Csáky Elek. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 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 adviixlc v i s s z a . 

A nyugdíjigény emelése. 
Az 1875. évi XXXII. t.-cz. 2. §-a 

szerint az 1868. XXXVIII. t.-cz. értel-
mében bármely nyilvános népiskolában 
alkalmazott mindazon rendes és segéd-
tanítók, tanítónők, kik az utóbbi 
törvény 133. §-a értelmében képesítve 
vannak, valamint azon, bár nem okle-
veles tanítók, kik az 1868. XXXVIII. t.-cz. 
kihirdetésekor (1868. évi deczember hó 
5-én) már rendes tanítókul alkalmazva 
voltak és azóta tanítói képességüket 
vagy gyakorlatilag az állami tanfel-
ügyelő előtt, vagy valamely nyilvános 
képezdében letett vizsgálat által igazolták 
s erről bizonyítványt mutathatnak föl, 
továbbá a nyilvános óvóintézetekben 
alkalmazott okleveles óvók, óvónők, 
végre a nyilvános árva- és szeretet-
házak tanítói oklevéllel képesített neve-
lői (igazgatói) nyugdíjra, illetőleg az 
orsz. tanítói nyugdíj-intézetbe fölvé-
telre jogosítvák. 

Az 1891. XV. t.-cz. 42. §-a szerint 
oly nem okleveles kisdedóvónők is, kik 
ezen törvény életbelépését (1891 május 
hó 5.) megelőzőleg legalább három év 
óta folytonosan kisdedóvodákban mű-
ködtek, állomásaikon a képesítő vizsgálat 
nélkül is meghagyatnak, miért is a 
föntirt kedvezmény, ha nyilvános óvo-
dáknál működnek, reájuk is kiterjed. 

Az 1877. évi 5719. sz. a, kelt minis-
teri rendelet különös kedvezménykép 
azon, bár nem képesített tanítókra is 
kiterjesztette a nyugdíj-intézetbe való 
fölvétel kedvezményét, kik az 1868. 
évtől az 1875. XXXII. t.-cz. életbelép-
teig (1875 május 11.) jóhiszeműleg 
rendes tanítói állásra alkalmaztattak. 

Az elől idézett t.-cz. 9. §-a szerint 
40 beszámítható szolgálati év után az 
óvók, segéd- és elemi iskolai rendes 
tanítók 300 frt, a felső nép- és polgári 
iskolai rendes tanítók, árva- és szere-
tetházak igazgatói 400 fr t nyugdíjigény-
nyel birtak. 

Ezen nyugdíjigényt az illető tanítói 
stb. kar érdekeinek sokkal inkább meg-
felelőleg fejlesztette az 1891. XLIII. t.-cz., 
mely a fölvétel kedvezményét a tanító-
képezdei gyakorló-iskolai s az alsó-
fokú kereskedelmi és ipariskolai taní-
tókra és tanítónőkre is kiterjesztvén, 
kimondotta, hogy a 40 évi szolgálati 
idő kitöltése után a beszámítható fize-
tésnek teljes összege kijár, s ezen java-
dalom megállapításánál számba veendők: 
a) a rendszeresített fizetés, b) a személyi 
pótlék, c) az évötödös pótlékok. 

Az a) alatt említett fizetés fogalmá-
hoz tartozik az ily czímén élvezett 
készpénzjárulék, a földilletmény évi 
jövedelme a mívelésre fordított költség 
és adó levonása mellett, a termény-

Lapuiik 15-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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járandóság értéke 10 évi, a tandíj ősz-
szege 5 évi átlag szerint. 

Látható tehát, hogy a nyugdíjigény 
megállapításánál az u. n. kántori illetmény, 
stóla, stb. figyelembe nem jön. 

Ez a körülmény, szemben a fizetés-
rendezésről szóló 1893. XXVI. törvény-
czikknek 8. §-ával, mely szerint „ha 
a hitfelekezeti tanító az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 141. §-ának harmadik be-
kezdése értelmében a kántori teendőket 
is végzi, a tanítói fizetés megállapítása-
kor a tanítói és kántori járandóságok 
együttesen tanítói fizetésnek veendők",— 
nem kis félreértésre adhat alkalmat. 

Ugyanis az 1791. XLIII. t.-cz. 3. §-ának 
utolsó pontja szerint az évi 300 frtnál 
kevesebb fizetéssel ellátott tanítók és 
tanítónők részére is a nyugdíjkisza-
básnál mindig 300 frt évi fizetés 
veendő alapul, tehát a kinek a kántori 
járandóság leszámítása mellett, mondjuk: 
csak 150 fr t tisztán tanítói számba-
vehető illetménye volna, a nyugdíj-
igénye annak is 300 frt. 

Nézzük ezt számszerűleg: A. tanító-
nak helyi illetménye áll: 
1. beszámítható tisztán tanítói 

helybeli fizetés . . . 150 frt, 
kántori illetmény . . 150 „ 
államsegély 100 „ 

összesen . . 400 frtból, 
ehhez I. korpótlék 50 frt, vagyis fő-
összegben 450 frtból. 

Nevezett a fizetéskiegészítésre nyert 
100 frt s az évötödös pótlékra nyert 
50 fr t engedélyezése előtt tanítói és 
kántori együttesen élvezett 300 f r t 
illetménye mellett, annak daczára, hogy 
a nyudíjigény megállapításánál a kán-
tori járulék nem jön számításba s így 
csak 150 fr t beszámítható járandósága 
volt, a 1891. évi XLIII. t.-cz. 3. §-a alapján 
300 frt nyugdíjigénynyel birt, — nyert 
nevezett a nyudíjigénvbe beszámítható 
100 frt fizetéskiegészítést és 50 f r t 
korpótlékot: nem-e önként merül föl az 
a vélelme, hogy nyugdíjigénye 450 frtra 

emelkedik 1 Holott a dolog tényleg nem így 
áll. Mert az államsegély nyerése előtt csakis 
a hivatkozott 3. §-ban foglalt kedvezmény 
alapján volt a legkevesebbül megállapított 
300 frt nyugdíjigénye, mint minimális 
összeg, miután azonban a 150 frt kie-
gészítési és korpótléki állam segélylyel 
is tényleges tanítói javadalma nem emel-
kedik a 300 frton fölül, most a kán-
tori járandóság nem számít: ehhez 
képest nyugdíjigénye az államsegélyek 
hozzáadásával is csak 300 fr t marad, 
azzal a különbséggel, hogy ez az igény 
most már nem kedvezmény, hanem a 
fizetésszerű beszámítható illetmény alap-
ján való jog természetével bir. 

Ugyanez az eset áll akkor is, ha kor-
pótlékát nem államsegélyből, hanem az 
iskolaföntartó jövedelméből nyeri, levén 
az évötödös pótlék minden esetben a 
nyugdíjba beszámítható illetmény. 

Ez alapon és az 1893. évi 29.751. 
szám alatt kelt ministeri rendelet szerint, 
a nyugdíjigény megállapítása alapjául 
fölvett jegyzőkönyvek segélyével,melyek-
ben a tisztán tanítói és a kántori helyi 
javadalom el van különítve, ki-ki kiszá-
míthatja magának, hogy a fizetéskie-
gészítési és korpótléki államsegély hozzá-
számításával most már nyugdíjigénye 
mennyire emelkedik. 

Megjegyzem, hogy oly állami és köz-
ségi tanítókra, kik egyúttal hitfelekezeti 
kántori teendőket külön díj mellett 
végeznek, miután ezen külön díj náluk 
az 1893. XXVI. t.-cz. 8. §-a szerint a 
fizetéskiegészítésnél nem vétetik számba, 
a fönt elmondottak nem vonatkoznak. 

A fizetéskiegészítés és az évötödös 
pótlék által történő nyűg díjigény-javulás, 
illetőleg javítás, — ha a kiegészítés és kor-
pótlék államsegélyig e[ eszközöltetett, — hiva-
talból, a ministerium illető ügyosztálya 
által eszközöltetik, ehhez teliát az illető 
tanító stb. folyamodványa nem szükséges. 

Ellenben, ha az 1893. évi 29.751. sz. 
alatt kelt ministeri rendelet értelmében 
a nyugdíjigény megállapítása alapjául 
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fö lve t t j egyzőkönyv kel te u t á n az il lető 
i skolaföntar tó a k á r önkén t , akár az 
1893. XXYI. t.-cz. következ tében sa j á t -

j ábó l j a v í t o t t a vagy egészí te t te ki a 
fizetést s engedélyezte a korpót lékot , 
ezen összegeknek a nyugdí j igénybe való 
beszámí tása vége t t a kir. t anfe lügye lők 
ú t j á n fo lyamodni kell. 

Még ped ig : m i u t á n a korábbi , az 
1S93. évi 29.751. sz. a. ke l t á l ta lános 
összeírás szerint k i számí to t t tényleges, 
t i sz tán taní tó i beszámí tha tó i l le tmény-
ről a központi k o r m á n y z a t kellő ada -
tokka l bir, csakis a vál tozást , i l letőleg 
emelkedés t kell igazolni az iskolafön-
t a r t ó község vagy hi tközség h ivata los 
pecsé t te l e l lá to t t b izonyí tványával , v a g y 
pedig, h a a fizetésszerű emelkedés a 
dí j levélre záradékkép r eá v a n veze tve : 
ezzel, mely igazolványok a minis te-
r iumhoz a kir. tanfe lügyelőségek ú t j á n 
t e r j esztendők föl. 

A nyugdí j igény tényleges összegét a 
szóbanforgó emelkedések fo ly tán az i l lető 
h i t fe lekezet i t an í tó i k a r n a k h iva ta los 
ú ton rendez te tn i anná l is inkább érde-
kében áll, m e r t pl. azon körülményből , 
hogy pl. csak 150 f r t helybeli t i sz tán 
t an í tó i fizetés u t án a kedvezményes 
300 f r t nyugdí j igényre fizetett évi 
6 f r t mel le t t a fizetéskiegészítési és 
korpót lék i (pl. együ t t 150 f r t ) összeg 
u t á n is megfizeti külön a 2°/o-os j á r u -
lékot, vagyis 3 f r to t , e g y ü t t évi 9 f r to t , 
egyá ta l án nem t á m a s z t h a t igényt a r r a 
nézve, hogy időközben beá l lha tó szol-
gá la tképte lenség esetén nyugd í j a 4 5 0 
fo r in tnak megfelelő h á n y a d á b a n á l lapí t -
tassák m e g ; sőt tú l f ize te t t évi j á r a n -
dósága sem té r í t t e t ik vissza. 

(Budapest.) Hitter Ferencz.  

e £ X ^ X 3 e — 

Az osztott elemi népiskola tan-
terve. 

(Az 1868. XXXVlíI. t.-cz. alapján.) 

Az országos közoktatási tanács állandó 
bizottsága befejezte az osztott (hat tanítós) 

elemi népiskola tanterve ügyében folytatott 
tanácskozásait. Elhatározta egyúttal a bizott-
ság, hogy munkásságának eredményét a leg-
szélesebb körben megismerteti s hozzászólásra 
megküld vén minden orsz. jellegű és nagyobb 
tanítóegyesületnek, ezzel alkalmat ad a fontos 
alkotás minden oldalú megvitatására. A tan-
terv szétküldése most van folyamatban, s 
hogy az a legszélesebb tanügyi körökbei^is 
elteijedjen, mi is bemutatjuk azt olvasó-
inknak. 

I. Hit- és erkölcstan. Hetenkint 2 óra. 
A népoktatási törvény 57-ik §-a értelmében, 
a hit- és erkölcstan tanításáról a vallásfele-
kezetek tartozván gondoskodni, e tárgy tan-
tervének megállapítása az ő hatóságaik jog-
körébe tartozik, a vallástanítók azonban hit- és 
erkölcstan tanítására a heti óratervben meg-
állapított időt kötelesek nyilvánosan meg-
tartani. 

II. Magyar nyelv. Czél: A magyar nyelv 
tanításának czélja a tanulókat arra képesí-
teni, hogy gondolataikat a népiskola nyúj-
totta műveltséghez képest szóban és Írásban 
helyesen és csinosan tudják kifejezni. A magyar 
nyelvi oktatás általában — mint az egész 
népiskolai tanítás — a nemzeti, vallásos és 
erkölcsi nevelés szolgálatában áll. E czélhoz 
képest az oktatás három irányban halad: 
1. olvasás (olvasmányok tárgyalása); 2. nyelv-
tani magyarázatok; 3. irás és fogalmazás. 

I. osztály. Hetenkint 9 óra. a) írás-olvasási 
előgyakorlatok. Rávezetés a beszéd elemeinek 
(szó, szótag, hang) megismerésére. Begyakor-
lás az irás segédeszközeinek használatába 
(tábla, palavessző stb.). Kézgyakorlatok (vona-
lak húzatása fokozatos egymásutánban). Külö-
nös gond fordítandó irásközben a helyes test-
tartáshoz való szoktatásra, b) Irás, fogalmazás. 
Az irás tanítása az olvasáséval együttesen 
halad, úgy azonban, hogy az Írástanítás meg-
előzi az olvasást. Az irás (kis- és nagybetűk) 
elsajátítása után helyesírási gyakorlatokul: 
a hosszú mássalhangzók (kettős mássalhang-
zók) kiejtés utáni leirása; írás, másolás és 
diktálás szerint. A szóbeli fogalmazás gyakor-
lása arra való szoktatásból áll, hogy a tanulók 
a hozzájuk intézett kérdésekre ne csak egyes 
szókkal, hanem fokozatosan teljes mondatban is 
tudjanak felelni, c) Olvasás. A betűk ismer-
tetése ; szók, mondatok, összefüggő olvas-
mányok olvastatása; a szótagolva való olvas-
tatás és a folyékony olvasás elsajátítása. A 
növendékek leszoktatása a beszédbeli gyarló-
ságokról (hangok fölcserélése, selypítés). Olvas-

10* 
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mányok; a betűk ismertetése folyamán szavak, 
apró mondatok, rövid elbeszélések; az olvasó-
könyvi részben: közmondások, népköltési apró 
versek, gyermekjátékok mondókái; erkölcsi 
rövid elbeszélések; gyermekversek kiváló hazai 
Íróktól (lehetőleg a beszéd- és értelemgyakor-
latok anyagára való tekintettel); imádságok, 
köszöntő versek. Néhány vers és mondóka 
emiékeltetése utánmondás útján. 

II. osztály. Hetenkint 9 óra. a) Olvasás. 
A folyékony olvasás tökéletesebbé tétele és 
az értelmes olvasás gyakorlása. A betanult 
költeményeknek értelmes és szép előadása. 
Az olvasmányok lehetőleg a beszéd- és érte-
lemgyakorlatok tárgyi köreiből veendők. Ilye-
nek lehetnek népmesék, erkölcsi elbeszélések, 
leírások és a gyermek értelméhez mórt költe-
mények kiváló hazai Íróktól; imádságok, 
köszöntők. Nagy gond fordítandó ebben az 
osztályban (némileg már az I-sőben is) arra, 
hogy a tanulók az illető vidék kiejtése helyett 
a szavaknak az irodalmi nyelven való kiej-
téséhez hozzászokjanak, b) Nyelvtani magya-
rázatok az olvasmánynyal kapcsolatban. E 
magyarázatok a helyesirás előkészítéséhez föl-
vett hangtani részletekre, továbbá a szótago-
lásra és Írásjelekre terjeszkednek ki. Hang 
és betü. Magánhangzók, mássalhangzók. Hosszú 
és rövid magánhangzók. Egy- és kétjegyű 
mássalhangzók. Rövid és hosszú mássalhang-
zók (egyes és kettes mássalhangzók). Egy-, 
két-, három-, négy- és többtagú szók. Szó-
tagolás gyakorlatilag. Mély- és magashangú 
szók. A szünetjegyek közül: a vonás, pont 
(mindkettő csupán a beszédbeli szünet tar-
tamának szemléltetése alapján). Kérdőjel, föl-
kiáltójel. c) írás, fogalmazás. A betűk szép 
Írásában való gyakorlás. Másolás, diktálás után 
és emlékezetből való Íratás, tekintettel a nyelv-
tani magyarázatokra. Az olvasmány tartalmá-
nak 3—4 mondatba összefoglaltatása és le-
íratása feleletül a föltett kérdésekre. Az 
Írásbeli gyakorlatok kizárólag az iskolában 
történnek. 

III. osztály. Heteukint 9 óra. a) Olvasás. 
Fokozatok, mint a II. osztályban. A betanult 
költemények értelmes és szép előadása. Az 
olvasmányok köre: 1. közmondások, nép-
mesék, népmondák, erkölcsi elbeszélések; 
2. a hazai földrajz, természetismereti gazda-
ságtan, egészségtan. A gyermek értelméhez 
mért költemények kiváló hazai íróktól, b) Nyelv-
tani magyarázatok az olvasmánynyal kapcso-
latban. Az egyszerű mondat. Az alany. A főnév 
(köznév, tulajdonnév), a névmások fölismerte-
tése, különös tekintettel a személyes névmásra. 
A névelő. Az állítmány. Az ige (jelen, mult, 
jövő idő). A melléknév (közép- és felső foka). 

Egyes és többes szám. c) írás, fogalmazás. 
A betűk szép Írásának gyakorlása. Helyes-
írási föladatok. Magyarázott szöveg másolta-
tása, vagy diktálás után való Íratása; rokon-
alakú szavaknak értelmezésük után, diktálva 
leíratása; emlékezetből való Íratás. Átalakí-
tások: állító mondatok tagadókká, értesítők 
kérdőkké; alkalmas olvasmányok cselekménye 
a múltból a jelenbe, a jelenből a jövőbe át-
téve; mondatok egyesből többesbe és meg-
fordítva. Az olvasmány tartalmának kivonatos 
leiratása a föltett kérdések szerint. Az írás-
beli gyakorlatok kizárólag az iskolában tör-
ténnek. 

IV. osztály. Hetenkint 9 óra. a) Olvasás. 
Az értelmes olvasás gyakorlása, a betanult 
költeményeknek értelmes és szép előadása. 
Az olvasmányok köre: 1. közmondások, nép-
mesék, magyar nép- és történeti mondák, 
történeti elbeszélések; 2. a hazai földrajz, 
természetismeret, gazdaságtan és egészségtan. 
A gyermek értelméhez mért költemények, 
kiváló hazai Íróktól, b) Nyelvtani magyaráza-
tok az olvasmánynyal kapcsolatban. Alany: 
képzett főnevek szétválasztása alapszóra és 
képzőre, főleg helyesírási szempontból (vad-
ság, nagyság, mulatság). Állítmány: képzett 
igék (harapdál, foghat, dobhat, lökdös, halhat, 
hallhat). Az igeidők ismétlése, csak az ír, írt, 
írni fog alak. A fölszólító mondat. Az igék 
jelentő, fölszólító és föltételes módja; az 
utóbbiakból csak az írjon, írna, írt volna féle 
alak; az ige fölbontása tőre, módképzőre és 
személyragra ; várok, várnék stb. Jelzők. Kép-
zett melléknevek (fogtálán, budai stb.). A 
számnév mint jelző. Birtokos jelző, birtok, a 
birtokos ragok. (Tő, rag: kapája, apja, tanyája, 
bátyja stb.) Névmások. Tárgy, tárgyrag. Az 
igének alanyi és tárgyas ragozása. Határozók, 
kérdések szerint megkülönböztetve. A határozói 
ragok és névutók szemléltetése (tő, rag; név, 
névutó). A mivel ? mivé ? kérdésre felelő hatá-
rozók ragjaiban előálló hangváitozások. A hatá-
rozó szók. Szóösszetétel, c) írás, fogalmazás. 
Szépirási gyakorlatok. Nyelvtani, főleg helyes-
írási föladatok. Magyarázott szöveg másolása, 
diktálás után s emlékezetből való Íratás. Az 
olvasmány tartalmának kivonata föltett kér-
dések szerint. A tanító által elmondott rövid 
és egyszerű meséknek, elbeszéléseknek, eset-
leg leveleknek íratása. Kéthetenkint fölváltva 
egy-egy iskolai és házi dolgozat. 

V. osztály. Hetenkint 7 óra. a) Olvasás. 
Az értelmes és szép olvasás gyakorlása. Köl-
temények tanulása és szép előadása. Az olvas-
mányok köre : 1. nép- és történeti mondák, 
képek a hazai történetből a történettanítás 
kiegészítéséül; 2. a hazai föld- és néprajz, 



1 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

természetismeret, gazdaság- és egészségtan. 
A gyermek értelméhez mért költemények, 
kiváló hazai Íróktól, b) Nyelvtani magyaráza-
tok az olvasmánynyal kapcsolatban. A bővített 
mondat alapján a fontosabb névragok és név-
utók összeállítva. A főbb határozók külön 
megnevezése. Birtokos személyragok csopor-
tosítva. Az igeragozás paradigmája össze-
állítva ; igenevek. Az összetett mondat. Alany, 
tárgy, határozó, jelző helyett megfelelő mellék-
mondatok. Szünetjelek. A kötőszó, c) írás, 
fogalmazás. Szépirási gyakorlatok. (E czélra 
fölhasználandók: erkölcsi mondások, közmon-
dások stb., továbbá levélczímzések Íratása 
kellő formában és csínnal). Nyelvtani, főleg 
helyesírási föladatok. Magyarázott szöveg má-
solása ; írás diktálás után; emlékezetből való 
Íratás. Az olvasmány tartalmának leírása kér-
dések szerint, ügyelve a fogalmazvány szer-
kezetére. Vázlatos elbeszélés kibővítve folyé-
kony előadásúvá, Leírások adott vázlat alapján. 
Verses müvek prózába áttéve. Tudósító, kérő, 
köszönő, üdvözlő levelek vázlat után és a 
nélkül adott tárgyról. Számla. Távirat. Hir-
detmény. Ivéthetenkint fölváltva egy-egy is-
kolai és házi dolgozat. 

VI. osztály. Hetenkint 5 óra. a) Olvasás. 
Az értelmes és szép olvasás gyakorlása. Köl-
temények megtanulása és szép előadása. Az 
olvasmányok köre : 1. nép- és történeti mon-
dák ; képek a hazai világtörténetből, a tör-
ténettanítás kiegészítéséül; 2. a hazai föld-
és' néprajz, természetismeret, gazdaság- és 
egészségtan. A gyermek értelméhez mért 
költemények kiváló hazai Íróktól, b) Nyelv-
tani magyarázatok az olvasmánynyal kap-
csolatban. Mellérendelt mondatok: kapcsolt, 
ellentétes, választó, következtető, magyarázó 
viszony; a megfelelő kötőszavak és szünet-
jelek. A hangsúly. A szórend. Helyes magyar-
ság. Stilisztikai elemek: próza, vers. Rámutatás 
az írásművek szerkezetére. Tudnivalók a leg-
fontosabb közéleti fogalmazványokról, c) írás, 
fogalmazás. Szépirási gyakorlatok (mint az 
V. osztályban). Nyelvtani, főleg helyesirási 
föladatok. Másolás, diktálás és emlékezet után 
való írás. Rövid elbeszélések adott vázlat 
alapján. Társadalmi levelek csak a főtárgy 
megadásával. Üzleti levelek. (Pénzutalvány. 
Postai és vasúti szállítólevél). Bizonyítvány. 
Folyamodvány. Nyugtatvány. Elismervény. Kö-
telezvény. Fölmondás. Meghatalmazás. A szer-
ződés és a végrendelet legfontosabb kellé-
keinek ismertetése. Kéthetenkint fölváltva 
egy-egy iskolai és házi dolgozat. (Folytatjuk.) 

-

A Keszthelyen tartott gyiiiiitil-
cscszeti tanfolyam. 

A foldmívelésügyi minister úr egyik leg-
eklatánsabb példáját adta a fönt megnevezett 
tanfolyam rendezése által is annak, hogy 
hazánk földmívelésügyének minden egyes ágára 
mily nagy tudással és tapintatossággal tudja 
megválasztani a legalkalmasabb módokat, 
hogy hazánk népe megismerkedjék gazdasági 
haladásunk minden ágával. Kiszemelte ő nagy-
méltósága a haza tanítóságát arra, hogy álta-
luk intencziói a nép közé jutva, ennek vérébe 
menve át, a mai nehéz boldogulás időszaká-
ban módot és alkalmat adjon eddigi jövedel-
mének gyarapítására és a könnyebb megél-
hetés megszerzésére. 

Nekünk, mint a nép tanítóinak, a gyermekek 
nevelőinek, a gyümölcsfatenyésztés iránt nagy 
szeretettel kell viseltetnünk, s teljesen el kell 
sajátítanunk e szép tudományt, hogy azt 
szakszerűséggel taníthassuk s a néppel meg-
kedveltessük. Mondhatom, nagyon szerencsés-
nek érzem magamat (s úgy hiszem mindegyike 
azoknak, kik e tanfolyamon résztvettek), 
hogy e nagyon érdekes, szép és használ-
ható tudománynyal szorosabban megismer-
kedhettem. 

Résztvehetett e tanfolyamon ministeri en-
gedély alapján 23 tanító, 17 vármegyéből és 
pedig: Zalamegyéből 5, Somogyból 2, Bara-
nyából 2, Bács-Bodrogból 1, Pest-Pilis-Solt-
Kiskunból 1, Hevesből 1, Borsódból 1, Hont-
ból 1, Nyitrából 1, Mosonból 1, Sopronból 1, 
Komáromból 1, Esztergomból 1, Fehérből 1, 
Tolnából 1, Veszprémből 1, Vasból 1; 22-en 
kaptunk 30 frt államsegélyt, egy pedig saját 
költségén vett részt. 

A rokonszenv és igazi barátság meglepő 
volt, a melylyel a keszthelyi gazdasági tan-
intézet igazgatósága és a tanfolyamot vezető 
főkertész úr részéről találkoztunk, kik már 
előre is oda irányították figyelmöket, hogy 
jó és olcsó ellátásban és lakásban részesülje-
nek az érkező tanítók. 

A tanfolyamot, mely márczius 14-én kez-
dődött, dr. Csanády Gusztáv gazdasági tan-
intézeti igazgató nyitotta meg, méltatván a 
nagyméltóságú fölmívelésügyi minister úr 
rendeletét s üdvözölve az egybegyűlt tanítókat. 

Az előadások Farhas Sebestyén, gazdasági 
tanintézeti tokertész úrnak szakavatott, tisztán 
érthető s a hallgatókra kellemesen ható elő-
adásával naponkint déletőtt reggel 7 órakor 
vették kezdetüket s tartottak 11 —12 óráig, 
délután 2—6 óráig. A főkertész úr ama nagy 
szeretetet öntötte tanítása anyagába, a melylyel 
ő viseltetik e nemes és csodaszép foglalkozás 
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iránt s így nemcsak szakke'pzettséget és ala-
posságot sajátítottunk el, hanem a legnagyobb 
szeretettel vagyunk e hozzánk illő foglalkozás 
iránt. 

Az előadások elméleti és gyakorlati részre 
oszoltak. 

Az elméleti rész magában foglalta a külön-
féle gyümölcsfák tenyésztését s a velők való 
bánásmódokat a magszedéstől a fa kiveszé-
séig, a földmunkálatokat, a faiskolai üzem-
tervet és kellékeket nemkülönben a külön-
féle gyümölcsök névszerinti megismerését, a 
gyümölcs eltartását, aszalását s gyümölcsbor 
készítését; a különféle állati és növényi 
betegségeket és az ezek ellen való véde-
kezést. 

A gyakorlati rész állott ásás, rigolozás, 
magvetés, pikirozás, ojtványok kiültetése,bujtás 
és sarjaztatási munkálatok, nemkülönben a 
különféle nemesítési, illetve ojtási módok alkal-
mazásából, u. m. párosítás, egyszerű lapozás, 
nyereglapozás, kettős nyereglapozás, héj alá 
ojtás, hasíték és javított hasítékba ojtás, 
kecskeláb, ékelés, szemzés, Forkert-féle szem-
zés és oldallapozás, a mesterséges és termé-
szetes törzsnevelés, magas törzsű fák korona-
képzése, gula alakú fák alakítása, katlan alakú 
korona-nevelés, f'anyesési munkálatok, gödör-
ásás, fák kiszedése, állandó helyre ültetése, 
karózás és nagy fák gondozásából. 

A tanfolyam márczius 23-án megejtett vizs-
gálattal ért véget, a mely alkalommal Molnár 
István kir. tanácsos, ministeri biztos úr elnökölt 
s ennek végeztével elnöklő ministeri biztos úr 
a tanfolyamot záró beszédjében méltatta a 
gyümölcsfatenyésztés okszerű alkalmazásából 
hazánkra háramló hasznos keresetforrást, pél-
dául állítván a külföldet s buzdítván bennün-
ket az itt szerzett ismeretek terjesztésére és 
az ügy fölkarolására. 

Hálás köszönet mindazoknak, a kik alkal-
mat, módot adtak nekünk e szép ismeret 
megszerzésére; mi pedig kötelességünknek 
tartjuk ezeket teljes erőnk szerint haszno-
sítani. 

(Mayyar-Óvár.) Pataki VilibáUl. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

az állami elemi tanító-, tanítónő- és óvónőképző-
intézeti rendes növendékeknek a képesítő vizsgálati 
díj fizetése alul való iolmentése tárgyában. Kelt 
1899. évi márczius hó 20-án 78.200/898. szám alatt. 
(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek, a melynek 
tankerületiben tanító-, tanítónő- vagy óvónőképző-

intézet van.) 

Az ingyenes tanító-, tanítónő- és óvónő-
képzésnek egyenes következése, hogy a képe-
sítés is díjtalanul történjék. Ez az elv 
alkalmazást nyert már a múltban is azokban 
az esetekben, a mikor külön folyamodásra a 
képesítő vizsgálat díja rendszerint elengedte-
tett. Mégis tájékozatlanságból számos oly 
növendék is magára vállalta a vizsgálati 
szabályzatokban megkövetelt fizetési kötele-
zettséget, a kiknek a vizsgálati díj előterem-
tése súlyos megterheléssel járt. Hozzájárul 
mindehhez, hogy a még mindig érezhető 
tanítóhiánynak sürgős csökkentése szinte 
követeli, hogy az erre a pályára lépő jelöl-
teknek minden lehető kedvezmény megadas-
sák, a mi őket ezen pályának ne csak meg-
nyeije, hanem azon meg is tartsa, és az ahhoz 
kötött törvényes képesítésnek megszerzését 
részükre anyagilag megkönnyítse. 

Ezek az okok indítottak arra, hogy az 
érvényben levő elemi iskolai tanító- és taní-
tónő", valamint az óvónőképesítő vizsgálati 
szabályzatoknak azon §-ait, melyek a képesítő 
vizsgálati díjra vonatkoznak, hatályon kívül 
helyezzem, illetőleg oda módosítsam, hogy a 
képző tanfolyamot állami tanító-, tanítónő-
és óvónőképző-intézetekben végzett rendes 
tanulók a jövőben képesítő vizsgálati díjat 
nem fizetnek. 

Erről a tanfelügyelőséget tudomás és to-
vábbi eljárás végett értesítem. 

B u d a p e s t , 1899 márczius 20-án. 
Dr. Wlassics Gyula, s. k. 

(Valamennyi közigazgatási bizottságnak.) 

Az 1897/98-ik tanévre vonatkozó népokta-
tási statisztikai adatokból arról győződtem 
meg, hogy az ország 16.769 elemi népisko-
lája közt levő 11.927 egy tanítós, osztatlan 
elemi iskoláknak csak 59'8°/o-ában, vagyis 
7.142-ben, a 4.842 több tanítós osztott elemi 
iskola közt pedig ezek 76'7°/o-ában, vagyis 
3.713 elemi iskolában, volt meg a törvény-
szabta hat - éves mindennapos évfolyam : 
összesen tehát csak 10.854 elemi népiskolá-
ban, 64'7°/o arányban tettek eleget az iskola-
föntartók az 1868. évi XXXVIII. t.-cz 1. §. 
és 48. §-a azon rendelkezéseinek, mely szerint 
a mindennapi iskolázás hat évig tart, illetve 
a mindennapi iskolázás hat évfolyammal bír. 

Minthogy pedig a törvény ezea érintett 
rendelkezése nemcsak azt jelenti, hogy a 
tanköteles gyermek hat éven keresztül min-
dennapi elemi iskolába járásra szoríttassék, 
hanem azt is, hogy ezen hat-évi idő alatt a 
népiskola számára törvényben előírt ismere-
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teket a növendékek elsajátítsák, tehát azon 
kötelezett tantárgyakban, a melyet a nép-
iskola hat-évi mindennapi tanfolyamára föl-
osztva, a törvény 56. §-a értelmében kiadott 
tantervben osztályról-osztályra megjelöltettek 
és köriilirattak, kerekded, befejezett kiképzést 
nyerjenek; az elemi népiskolák mellől az 
5. és ö-ik osztályoknak elhagyása, illetve a 
növendékeknek az 5. és 6-ik évfolyamnak 
megfelelő tantervszerű kiképzésének elmu-
lasztása annál inkább törvényellenes állapotot 
képez, mert ekkép egyes, az 1868. évi 
XXXVIll. t.-cz. 55., illetve 11-ik szakaszában 
megjelölt kötelezett tantárgyak (minők: tör-
ténelem, általános földrajz, polgári jogok és 
kötelességek, természettani tárgyak, gazda-
ságtan), melyeknek oktatását a népiskolai 
tanterv az 5-ik és 6-ik iskolai évre szabja 
meg, az elemi népiskolai oktatás keretéből 
kimaradnak s ezen hiánynyal az elemi nép-
iskolai oktatás törvényszerű föladatát meg-
oldani nem képes. 

Ugyancsak az 1897/98. tanévről egybe-
gyűjtött adatokból meggyőződtem, hogy a 
16.769 népiskola közül csak 13.880 mellett 
volt ismétlő-iskola, tehát a népiskolák 17"3 
százalékában nem volt elégtéve az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. 50. §-ában foglalt azon ren-
delkezésnek, a mely szerint a 12-ik évet 
betöltött s általában azon gyermekek, kik a 
mindennapi iskola egész tanfolyamát bevé-
gezték, az ismétlő-iskolába kötelesek járni. 

Az e részbeli hiány legföltünőbb a községi 
iskoláknál, mert 1.775 ilyen iskola közül 
csupán 575-nél és a felekezeti iskoláknál, 
mert 13.361 ilyen iskola közül 10.779-nél 
volt ismétlő-iskolai tanfolyam. 

Hivatkozással e végből a kir. tanfelügye-
lőkhöz az 1874. évi julius kó 15-én 19.424. 
és 1877. évi augusztus hó 26-án 21.678. sz. a. 
intézett körrendeletre, fölhívom a közigazg. 
bizottságot, hogy az elemi népiskolákban a 
törvényszerű egész hat évfolyamban az 5. és 
6-ik osztálynak, továbbá az általános ismétlő-
illetve az" 1896. évi 60.764. sz. a. kiadott 
szervezet szerinti gazdasági ismétlő-iskolának 
keresztülvitelére minden jellegű iskolánál a 
leggondosabb figyelemmel legyen és az 5. és 
6-ik osztály, valamint a bárom évfolyamú 
ismétlő-iskolázás behozatalát elmulasztó nép-
iskolák tanítóival szemben, a mennyiben azok 
felekezetiek, az illető egyházi főhatóságokhoz 
forduljon, s a szükséghez képest ide jelentést 
tegyen, a mennyiben pedig állami, községi, 
magán vagy társulati elemi iskolai tanítók-
nál tapasztalná e mulasztást, a melyet az 
illetők például az iskola fokozatos fejlődésé-

vel igazolni nem tudnának, ezen mulasztás 
megtorlására a maga rendes útján intézkedjék. 

Budapest, 1899. évi április hó 21-én. 
Wlassics Gyula, s. k. 

(•28.352/899. sz.) 

(Valamennyi kir. tan felügyelőségnek.) 

Az elemi népiskolai 5. és 6-ik évfolyamnak, 
valamint az ismétlő-iskolázásnak minden nép-
iskolánál leendő életbeléptetése ügyében a 
közigazgatási bizottságokhoz egyidejűleg inté-
zett körrendeletem másolatát tudomás, szigorú 
miheztartás és a szükséges erélyes intézkedé-
sek végett a tanfelügyelőségnek oly felhívás-
sal adom ki, hogy a tankerületében levő 
összes állami és községi iskoláknál az 5-ik 
és 6-ik évfolyam, valamint az ismétlő-iskolá-
zásnak szigorú életbeléptetését az 1899 1900. 
tanévtől kezdve rendelje el és annak tényleg 
életbeléptetését személyes felelősség mellett 
ellenőrizze. Figyelmeztessen külön is minden 
állami és községi iskolai tanítót, hogy a 
melyiknek hanyagsága miatt az 5. és 6-ik 
osztály valamint az ismétlő-iskola életbe nem 
lép és a ministeri tanterv szerint keresztül 
nem vitetik, azt fegyelmi vizsgálat útján fogom 
kötelességére szorítani. 

Szükségesnek tartom ezt ismételten azon 
okból is hangsúlyozni, mert a közigazgatási 
bizottságokhoz intézett rendeletben vázolt 
állapot előidézésében jelentékeny része van 
az állami és községi iskoláknak is, minthogy 
az 1897/98. tanévi idevágó statistikai adatok 
szerint 1403 állami elemi iskola közül 427 
egy-tanítós osztatlan és 122 több-tanítós 
osztott állami, az 1775 községi elemi iskola 
közül 511 egy-tanítós osztatlan és 298 több-
tanítós osztott községi elemi iskola nélkülözte 
az 5-ik és 6. osztályt, illetve évfolyamot, 
továbbá 87 állami és 1200 községi népisko-
lánál nem volt ismétlő-iskola. Mindez világos 
jele annak, hogy az állami és községi elemi 
iskolák jelentékeny részének beléletében sok 
kivánni való van még. 

Ezúttal is szükségesnek tartom a kir. 
tanfelügyelőséget különös nyomatékkal arra 
figyelmeztetni, hogy úgy az állami és községi 
iskolák, mint általában a népiskolák belső 
intensiv fejlődésének előmozdítására irányuló 
minden intézkedést tegyen meg, felügyeletét, 
ellenőrzését ezen iranyban érvényesítse, mert 
csak azon ellenőrzést fogom gyümölcsözőnek 
tekinteni, mely az iskoláknak első sorban 
belső fejlődését mozdítandja elő. 

Ezen ügyben tett intézkedések és azok 
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eredménye felől a folyó év végéig a tanfel-
ügyelőség kimerítő jelentést tegyen. 

Budapest, 1899 április hó 21-én. 
Wlassics Gyula, s. k. 

(Valamennyi főtiszt, egyk. főhatóságnak.) 
A közigazgatási bizottságokhoz egyidejűleg 

intézett körrendeletem egy-egy példányát, az 
elemi iskolai 5-ik és 6-ik évfolyamra, vala-
mint az ismétlő-iskolázásra vonatkozólag tisz-
telettel, oly fölkéréssel van szerencsém a fő-
tiszt. főhatóságnak megküldeni, hogy mivel 
a jelzett körrendeletben vázolt törvényellenes 
állapotban a felekezeti elemi népiskoláknak 
is jelentékeny részük van, mert 3798 egy 
tanítós osztatlan és 772 több tanítós osztott, 
összesen 4.570 felekezeti elemi népiskola mel-
lől hiányzott a törvényszabta 5-ik és 6-ik 
évfolyam, és 2.582 felekezeti népiskola mellett 
nem volt a 13—15 éves tankötelesek számára 
ismétlő-iskola, a főtiszt, hatóság saját hatás-
körében is intézkedni méltóztassék, hogy a 
főhatósága alá tartozó elemi népiskolák érin-
tett hiányai az 1899/1900-ik tanév elejétől 
kezdődőleg orvosoltassanak. 

Budapest, 1899. április hó 21-én. 
Wlassics G'yula, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Vaszary Kolos 

Ferencz bibornok herczegprim ásnak, a ki 
Duna-Mocs községben saját költségén egy 
iskolát építtetett. 

Kinevezte: Baross Margit oki. kisdedóvó-
nőt_ az alsómislyei áll. kisdedóvóhoz óvónővé. 

Áthelyezte: Király Károly pásztói áll. polg. 
isk. igazg.tanítót jelenlegi minőségében a 
hódmezővásárhelyi áll. polg. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Somogyi Antal 
r. kath. tanítónak évi 230 frtot; Lungu Traj án 
temesvár-gyárktilvárosi elaggott gör. kel. román 
tanítónak évi 470 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néhai Jiiczinger Gusztáv nyug. szepesófalui 
r. kath. tanító Gusztáv, Márta, Ferencz, András, 
Emma nevű kiskorú árváinak egyenként évi 
58 frt 88 krt ; néh. Merva János hevescsányi 
r. kath. tanító Mária, Jenő nevű kiskorú árvái-
nak összesen 131 frt 66 krt. 

± A főrendiház április hó 24-iki ülésén 
tárgyalta és részleteiben is elfogadta a folyó 
évi költségvetést. A fölszólalók közül Zichy 
Nándor gróf kifogásolta, hogy a közoktatás-
ügyi kormány a felekezeti iskolákat államo-
sítja. Erre Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi minister kijelentette, hogy nem áll 
a kizárólagos államosítás alapján. Egyházi 

iskolákat pedig csak az egyházi hatóságok 
beleegyezésével államosít. Különben pedig, 
hogyan lehet az iskolák államosításáról szólni, 
mikor 17.000 népiskola közül 1300 az állami? 
Az egyetemi alapról ismételten kijelenti, hogy 
az alapoknak a budgetbe foglalása nem érinti 
jogi természetüket, de költségvetésbeanegyven-
nyolczas törvény alapján veszik. Időelőttinek 
tartja Szabó Jenő fölhívását, a mely talán 
azt czélozza, hógy a katholikus kongrua-
ügyet a kormány vegye önállóan a kezébe. 
A katholikus kongresszus kongrua-bizottsága 
teljes buzgalommal foglalkozik a katholikus 
lelkészek jövedelmének kiegészítésével. A 
tavaly hozott kongruai törvény alapján a 
kormány igyekszik a katholikus lelkészek 
jövedelmét is kiegészíteni, a mit már kije-
lentett a képviselőházban a maga jószántából 
s nem Tisza Kálmán indítványára. 

$ A tanítás új rendje a középiskolák-
ban. A középiskolai új tantervről, mely a jövő 
évben a középiskolák első osztályában életbe 
fog lépni, a nevezetesebb változásokat a 
következőkben ismertetjük: A latin nyelv 
órái kevesbednek. Eddig hetenkint hét órában 
tanultak az elsőosztályos diákok latint, ezután 
csak 6 órában. Hasonlóképen leszállítják a 
magyar órák számát hatról ötre. Nem csorbul 
ezért a tanterv nemzeti iránya, mert a mi 
időt a magyar nyelvtől elvesz az új rend, azt 
a magyar földrajz és a magyar viszonyokat 
tárgyaló számtan kapja meg. Mindegyik egy-
egy órával bővül a jövő esztendőtől kezdve 
és ezenfölül a földrajzot még el is választják 
a természetrajztól, a melylyel eddig össze volt 
kapcsolva. Legnevezetesebb lesz az újítás a 
testi nevelés dolgában. It t kimondja a minis-
teri új tanterv, hogy a tornát télen korcsolya, 
nyáron játék pótolja. S csak ha az időjárás 
miatt egyik sem gyakorolható, akkor menje-
nek födél alá, a tornaterembe. A reáliskolák-
ban is az első osztályra nézve már a jövő 
iskolaévtől kezdve életbelép az új rend. Itt 
csak a reáliskola különleges tárgya, a mértani 
rajz veszít egy órát. Mindkét iskolafajtában 
előálló változások a gimnázium és a reáliskola 
első osztályait hajszálra egyformára alakítják, 
azzal a különbséggel, hogy a latin nyelvű öt 
órát a reáliskolában német nyelvi öt óra he-
lyettesíti. Egyébként az összes tárgyakat: val-
lástant, magyart, földrajzot, természetrajzot, 
számtant, mértani rajzot, szépírást és test-
gyakorlást mindkét iskolában hajszálnyi egy-
formasággal fogják tanítani, űgy, hogy a jövő 
évi gimnáziumi és reáliskolai első osztályok 
közt a különbség elenyészően csekély lesz, a 
mi az egységes jogosítású középiskola czéljá-
ból alakult ilyenformán. 
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SZÜNORA 
Gondolatok. 

A ki az őserdőbe megy, az 
fa árnyékában pihenhet meg. 

is csak egy 

5 év előtt történt. Stipanics József, ento-
mologus barátommal a Magas Balkán Bydo-
roza nevü hegyóriásának egyik sziklafala alatt 
éjszakázva theát főztünk. Czukorból csak egy 
nagy kristályos darabunk volt. Annak még 
legkisebb elugró morzsáját is sajnálva, azon 
törtük a fejünket, hogyan aprózzuk szét vesz-
teség nélkül. Janku, a mi felejthetetlen veze-
tőnk észrevette töprengésünk okát s nevetve 
kérte el a nagy czukordarabot. Edzett mar-
kával a tűzhöz tartotta és kis idő múlva 
azzal nyújtotta vissza, hogy most már köny-
nyen törhetünk belőle puszta kézzel annyit, 
a mennyit éppen akarunk. íme, Janku két 
fizikusnak mutatta meg, hogyan kell a meleget 
ezukortörésre fölhasználni. 

* 

Sok ember már állását is veszítette csak 
azért, mert jobban emlékezett, mint a főnöke. 

* 
Nyolcz év alatt tett számos kirándulásom 

alatt körülbelül 260 napot teljesen az Isten 
szabad ege alatt töltöttem többnyire vezető-
vel. E kirándulásokon ámulva tapasztaltam, 
hogy a pásztornépnek, kivált a magyarnak, 
roppant sok ismerete és rendkívül józan 
gondolkozása van. Vaskos foliánsok lapoz-
gatásából sem lehet annyi bölcseséget merí-
teni, mint egy-egy pásztor néhány órai valla-
tásából. Mi ennek az oka ? Azt hiszem, első 
sorban a magános élete. Ha tudni akar valamit, 
nem nyúlhat a könyvpolczra valamely lexikon 
megfelelő kötetéért, hanem neki magának 
kell sok mindent kieszelnie. Ezért némely 
tekintetben csakugyan tisztábban lát mint az, 
a ki esetleg állásánál fogva túlságos sokat 
érintkezik emberekkel, nem ér rá gondolkozni; 
avagy a ki tömérdek ismeretet gyűjt, de nem 
ér rá azokat saját elméjével földolgozni s 
nem tudja meglátni az erdőtől a fát. 

A szabad természet, a balzsamos levegő és 
ama körülmény, hogy a pásztornép tekinteté-
nek egész életében csak az égboltozat szab 
határt: okvetlen kedvező behatással van a 
máskülönben míveletlen elméjére is. 

Némely tehetséges embernek egész munka-
képességét teljes életén keresztül szünet nél-
kül kell működtetnie csak azért, hogy ember-
társai el ne tiporják. Másnak annyi munkáért 
szobrot emelnének ! 

* 

A ki igen jó gondolatnak ad életet, alapjá-
ban véve szerencsétlen apának nevezhető. 
Magzatját hamarosan ezren is adoptálják. 

* 

Ha hosszas évődés, megfeszített szellemi 
munka árán, valami jónak vélt gondolatra 
bukkansz, közöld pályatársaddal. Ha azt 
mondja:, „úgy van, én már régen erre az 
eredményre jutottam", akkor vedd elő czeru-
zádat és jegyezel föl naplódba. Ha semmit 
sem mond, még csak nem is gáncsolja: akkor 
nem érdemes följegyezni. 

* 

Vannak még könyörületes, jószívű emberek 
a világon. Ha elpanaszolod, hogy fáj az ujjad, 
azonnal készek fejedet is lemetszeni a dere-
kadról. 

* 

Azokat a kötelességeket, melyekkel alan-
tasainkkal és szegényeinkkel szemben tarto-
zunk, a legnagyobb pontossággal kell elvé-
gezni. A sors ugyanis türelmesekké és szeré-
nyekké tette őket; nem merik mulasztásainkat 
emlékezetünkbe hívni, ezek pedig nekik sok 
keserűséget, sok fájdalmat okozhatnak. 

* 

A szellemóriások gyakran abban is hason-
lítanak a hegyóriásokhoz, a mennyiben, minél 
jobban emelkednek ki az emberiségből, annál 
jobban borítja őket is — hó és jég. 

* 

Sokszor hallottam elpanaszolni, hogy az 
együtt működő egyének között sehol egy 
életpályán sincs oly egészségtelen testületi 
élet, mint éppen a tanítói pályán. Mi lehet 
ennek az oka ? Tapasztalataim szerint csak 
az irigység. Ez pedig ott üt tanyát, hol a 
szegénység uralkodik. Hol keresendő hát a 
tanítóknak az iskolára is ártalmas, nagyfokú 
széthúzásának végső oka? — könnyű kitalálni! 

(Kun-Félegyháza.) Wágner János. 
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I ft 0 I) A L 0 M. 
Az Athenaeum r.-t. kiadásában a Beöthy 

Zsolt szerkesztette „Képes Magyar Irodalom-
történet" első kiadásának második kötete 
jelent meg. Fölötte örvendetes, hogy e nagy-
becsű munka rövid idő leforgása alatt immár 
második kiadásában kerülhet a magyar könyv-
piaczra. Erről a remek munkáról egyébiránt 
méltán el lehet mondani, hogy nem csak 
egyetlen magyar könyvtárból, de egyetlen 
művelt magyar család asztaláról sem volna 
szabad hiányoznia. A két kötet ára díszkö-
tésben 20 frt. Egyes kötetek külön nem 
kaphatók. — Ugyancsak az Athenaeum r.-t. 
kiadásában jelent meg Balassa Józseftől „A 
magyar nyelv" czímű munka a „művelt közön-
ség számára". Balassa József tanár nagy 
alapossággal és kitűnő nyelven megirt érdekes 
könyve öt részre oszlik. Az első részben a 
magyar nyelv múltjával, a másodikban a 
magyar nyelv jelenével foglalkozik; a har-
madik részben a magyar nyelv szavait, a 
negyedikben az egyszerű mondatot és részeit, 
az ötödikben az összetett mondatot fejtegeti. 
Balassa könyve mindenkit érdekelhet, a ki 
a magyar nyelvvel vagy a magyar nyelv 
tanításával foglalkozik. Ára a 172 oldalra 
terjedő, kiválóan becses munkának 1 frt. 
Végül, ugyancsak a napokban jelent meg az 
Athenaeum r.-t. kiadásában Ujváry Béla áll. 
főreálisk. igazgató magyar-franczia zsebszótára. 
Az első (franczia-magyar) rész, melyet úgy a 
napi, mint a szaksajtó egyhangú dicsérettel 
fogadott s mely már több ezer példányban 
forog közkézen, öt hónappal ezelőtt jelent 
meg. A most megjelent második részszel a 
munka teljessé lett s a kiadó r.-t. a két 
kötetet egybekötve is árusítja, még pedig a 
közel 49 nyomtatott ívre (749 lapra) terjedő 
munkát félbőrkötésben 2 frtért. Ez tehát 
jelenleg a magyar könyvpiacz legolcsóbb könyve. 
A munka tudományos és irodalmi értékéről 
ama viszonynál fogva, melyben szerzőjével 
állunk, nem kívánunk foglalkozni s csak 
annyit említünk meg, hogy oly gazdag phra-
seologia, mint a milyen ebben a legújabb 
franczia-magyar és magyar-franczia szótárban 
található, még jóval terjedelmesebb szótárak-
ban sem fordul elő. Ez a körülmény, valamint 
hogy pedagógiai szempontok figyelembevéte-
lével van szerkesztve, teszi kiválóan iskolai 
használatra is alkalmassá. Az egyes részek 
külön-külön is kaphatók, egy-egy kötet ára, 
díszes kötésben, egy forint. Az itt ismer-
tetett munkákat az Athenaeum irodalmi és 
nyomdai részvény-társaságnál (VII. kerület, 
Kerepesi-út, 54.) lehet megrendelni, de kap-

hatók az ország minden könyves boltjá-
ban is. 

A „Magyar Könyvtár* jubiláris füzete, a 
századik, most jelent meg. A Wodianer-czég 
e kitűnően szerkesztett, életrevaló vállalata 
1897. októberében indult meg azzal a pro-
grammal, hogy havonkint két füzetet fog 
adni. Most pedig, alig másfél év leteltével, a 
programúiban megígért 36 füzet helyett már 
száz van együtt, fényes bizonyságául annak, 
hogy a vállalat a magyar közönség legszéle-
sebb rétegűben gyökeret birt verni s így a 
tervbevettnél sokkal gyorsabb tempóban ha-
ladhat. A kiadó czég most könnyen kezelhető, 
igen áttekinthető jegyzéket is állíttatott össze 
az eddig megjelent füzetekről. Végignézve a 
katalóguson, azt látjuk, hogy a „Magyar 
Könyvtár" egy s más dologban (pl. iskolai 
kiadásaiban, illusztrált munkáiban) eg yenesen 
túltesz a hires német „Universal-Bibliothek"-en, 
mely pedig milliónyi olvasókra számíthat. 
Visszatérve a jubiláris füzetre, megemlítjük, 
hogy azt a szerkesztőség Jókai Mór egy leg-
újabb keletű elbeszélésével és néhány bájos 
apróbb, szintén legújabban írt és még kötetben 
meg nem jelent rajzával töltötte meg. Az elbe-
szélés czíme : „Szép Apgyalka", a rajzoké: „Kis 
képek". (Ez utóbbiak közül lapunk jövő számá-
nak „Szünóra" rovatában közöljük azt, a melyik 
Petőfi egyik jó barátjával: Szűcs János nép-
tanítóval foglalkozik.) E füzettel együtt jelent 
meg második sorozata a „Franczia Elbeszélők 
Tárá"-nak, mely Daudet, Claretie, Prévost, 
Coppée és mások elbeszéléseit nyújtja. Az 
„Olasz Elbeszélők Tára" is most folytatódik 
egy Tóth Bélától való füzettel, a ki Capuanát 
és Castelnuovót fordította le a gyűjteménybe. 
Végre az új század is megindult már a 
„Magyar Könyvtár"-ból: az is a legméltóbb 
módon, Arany János „Jóka ördöge" és „Első 
Lopás" cz. remekeivel, melyekhez Komáromy 
Lajos írt jeles bevezetést. Mind e füzetek 
15 krajczárjával megrendelhetők a kiadónál 
(Wodianer F. és Fiai, Budapest, Andrássv-út 
21.), a ki szívesen megküldi ingyen is a fönt 
jelzett teljes jegyzéket. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
• A biharmegyei tankerületi tanító-

tes tület rendes évi szakgyülését április hóban 
tartotta meg Nagyváradon. A gyűlésen a 
következő fontos tárgyak nyertek elintézést: 
A választmány javaslatára a szakgyülés elha-
tározta, hogy az iskola és a tanító védelme 
tárgyában alkotandó szabályrendelet elkészíté-
sére Biharmegye és Nagyvárad törvényható-
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ságait fölkéri. A szilágymegyei tanítótestület-
nek az iskolaszéki és gondnoksági intézmény 
eltörlésére vonatkozó átirata fölött napirendre 
tért, mert nem érzi magát följogosítottnak 
adminisztratív ügyekbe, illetőleg a törvény 
által jogokkal fölruházott intézményeknek 
ügyeibe beavatkozni. Hasonló módon járt 
egy másik testvéregyesület átirata is, a mely 
a vizsgálatok eltörlését óhajtaná. Ezt azon 
indokolással vetették el, hogy a tanítótestü-
letek mindaddig ne szóljanak ilyen dolgokba, 
míg arra nézve illetékes helyen meg nem 
kérdeztetnek; de a tanító még ez esetben se 
kérje a vizsgálatok eltörlését, legföljebb sorolja 
föl a pro és contra érveket, melyek e kérdés 
tisztázása alkalmával fölszinre kerültek. Mind-
két tárgyat Vaday József egy. főjegyző adta 
elő. Ezután egy szépségében megható jelenet 
következett. Jánosházi János nyug. tanítónak 
az érdemeit méltatta ugyancsak Vaday J . 
jegyző, hogy 46 évi áldásos működéséből a 
pályatársak lelkesedést, kitartást merítsenek. 
A galambősz öreg meghatott reszkető hangon 
mondott az óváczióért hálás köszönetet. Majd 
Gábél Jakab jelentését hallgatták meg, ki az 
0 . B. gyűléséről, mint az egyesületnek ott 
jelenvolt egyik képviselője számolt be. A 
tanítónőképzőben a tanítók gyermekei részére 
föntartandó helyek elnyeréseért a közoktatás-
ügyi ministerhez föliratot intéznek. Tudomásul 
vették, hogy az állami tanítók betegsége 
esetén eszközlendő helyettesítés tárgyában a 
választmány a ministernél már kérelmezett. 
Ugyancsak föliratozni fog a választmány a 
gyűlésen megjelenő tanítók útiköltségeinek 
gyorsabb kiutalása tárgyában. Elrendelték az 
alapszabályoknak a változott viszonyokhoz 
mért revízióját, sőt egyenkint 20—20 koronás 
pályadíjat tűztek ki. — Ezután a gyűlés leg-
utolsó és legfontosabb tárgya: a Tanítók Háza 
és a Tanítói Otthonok kerültek napirendre. 
Bodnár János jegyző ismertette a kérdést. Az 
egyesület elhatározta, hogy a Tanítók Házát, 
ha majd megkeresést kap, bizonyos évi díjjal, 
bizonyos meghatározott számú éven keresztül 
segélyezi. Majd Réz Mihály egy. elnök indít-
ványát adta poetikusan szép megokolással elő, 
a melynek értelmében az egyesület elhatá-
rozta, hogy Nagyváradon tanítói otthont létesít; 
azt egyelőre csak konviktusra rendezi be 
s öt vármegyei tanító gyermeke részére a jövő 
1899/1900. tanév szeptember elején megnyitja. 
Segélyezésére a törvényhatóságokat, a kor-
mányt, humánus egyesületeket, pénzintézeteket, 
a megyebeli tanítókat kéri föl. Az egyesület 
sokat haladt előre, mióta élén Réz Mihály 
Nagyvárad összes közs. iskoláinak és óvodái-
nak igazgatója, a nagyváradi társadalom egyik 

előkelő tagja áll. Az öt teljes órán át tartott 
gyűlést társasebéd követte. 

± A csanádmegyei tanító - egyesület 
battonyai járásköre április 18-án tartotta meg 
tavaszi gyűlését. A járáskör tagjain kívül 
számos tanférfiu és tanügybarát vett részt. 
Jelen voltak: Strausz Gyula, a csanádmegyei 
tanító-egyesület elnöke; Hervai Kálmán fő-
szolgabíró, stb. Paidik Imre mezőhegvesi 
áll. el. isk. igazgató, mint a kör elnöke, len-
dületes beszéddel nyitotta meg a gyűlést, 
rámutatva a tanítók hivatására, melynek 
— úgymond — az iskolában és a társadalom-
ban egyaránt kell nyilvánulnia. Jenei Béla 
battonyai községi helyettes tanító sikeres 
tanítást tartott a birtokviszony és birtokos 
jelzőről. Veress Károly tornyai állami elemi 
iskolai igazgató „A testi nevelés fontossága 
a népiskoládban czímű, nagy gonddal készí-
tett és szakszerűen összeállított értekezését 
olvasta föl. Kiss Károly battonyai római 
kath. tanító „Az érzelmi nevelés fontossá-
gáéról czímű érdekes értekezését olvasta föl. 
Mindkét értekezőnek jegyzőkönyvileg is köszö-
netet mond a kör. — A tisztújítás is meg-
ejtetett s egyhangúlag a volt igen buzgó és 
munkás tisztikarba helyezte bizalmát a kör. 
Elnök: Paidik Imre, alelnök: Orbán Ferencz, 
jegyző: Uapos Samu. Az őszi gyűlés Ke vermes 
községben tartatik meg. 

-X- A maros-tordavármegyei ált. tanító-
egyesület kiskükiillövidéki járásköre ápr. 
26-án Havadtőn tartotta tavaszi közgyűlését, 
melyen Deák Lajos kir. tan. tanfelügyelő is 
megjelent. Az elaöki megnyitó és a mult 
gyűlés jegyzőkönyvének fölolvasása után 
Dunán Albert áll. tanító a gazd. ismétlő-
iskolákról értekezett. Kiemelte, hogy az 
erdélyi részekben csupán néhány község 
valósította meg az üdvös eszmét, a megnyilt 
gazd. ismétlő-iskolákat majdnem mind a köz-
okt. kormány állította föl. Fölhívja azon kar-
társait, kik még a régi ismétlő-iskolákat 
vezetik, hogy azokat most már úgy tekintsék 
és úgy vezessék, mintha szervezett gazd. 
ismétlő-iskolák volnának, továbbá, hogy az 
augusztusi tanfolyamon minél számosabban 
vegyenek részt. A íölolvasást Nagy János áll. 
tanító sűrű tapsokkal jutalmazott szavalata 
követte. Lőrinezi Dénes áll. tanító, köri elnök 
a bibliatörténetből leczketervet olvasott föl. 
Tárgy: Jézus születése. A szépen kidolgozott 
leczketervet a jelen lévő lelkészek is osztatlan 
tetszéssel fogadták. Fölolvasónak hosszasabban 
kifejezett nézetei, elvei is mutatják, hogy az 
állami tanítók tudnak és akarnak valláserkölcsi 
szellemben nevelni, tanítani. Kiss Elek ev. ref. 
tanító a módhatározói mondattag tanításáról 
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olvasott föl leczketervet. Az indítványok 
során Burián A. a Tanítók Háza ügyét is 
szóba hozta. Erről a gyűlés érdemleges hatá-
rozatot nem hozott, hanem annak idején 
csatlakozik a megyei nagygyűlés határozatai-
hoz. A gyűlés folyamán és végén impozánsan 
nyilatkozott meg a tanítóknak Deák Lajos 
kir. tan. tanfelügyelő iránti meleg szeretete 
é3 ragaszkodása. B. A. 

cv: A sárosmegyei általános népnevelő-
' egyesület sirokai járásköre április 27-én tar-
totta tavaszi gyűlését, a melyen a vendégekkel 
együtt mintegy 120-an vettek részt. Drács 
Károly alsósebesi r. kath. tanító igen szépen 
ismertette meg tanítványaival Magyarország 
czimerét. Láng Mihály szabad előadást tartott 
arról, hogy a tanító és családja mint hathat 
nemesítöleg egy község társadalmára s javít-
hatja meg azt a környezetet, a mely jelenleg 
annyi akadályt gördít útjába. Nagyon fontos 
a járáskörnek a „Tanítók Háza" ügyében 
hozott határozata. Kimondotta, hogy a székes-
fővárosban emelendő „Tanítók Házá"-ra 1000 
forintos alapítványt tesz s ezzel magának egy 
szobát biztosít. Továbbá őszszel megnyitja 
Eperjesen a sárosvármegyei tanító-gyermekek 
internátusát. Hogy miként óhajtja a tanító-
testület a két szép határozatot keresztülvinni, 
azt legközelebb egy önálló közleményben el-
mondj uk. 

$ A kisküküllővármegyei ált. tanító-
egyesület dicsöszentmártoni járásköre f. évi 
tavaszi rendes közgyűlését Sövényfalván, az 
állami elemi iskola helyiségében, — az iskolai 
gondnokság, több tanügybarát és a teljes szám-
ban megjelent tagok érdeklődése közt, — a 
következő sorrendben és eredménynyel tar-
totta meg. Az elnöki megnyitó elhangzása után 
Götz Barabás a II. osztálynak a magyar nyelv-
tanból tartott egészében sikerültnek nyilvá-
nított gyakorlati tanítást. A tagok figyelme 
fölhivatott a Baldini Károly-féle „ABC és 
olvasókönyvére, melyből egy példány ismer-
tetés czéljából egy bizottságnak adatott ki. 
Csinády István állami iskolai tanító érdekes 
és tanulságos fölolvasást tartot t : „Mi módon 
és mely eszközökkel ellensúlyozhatjuk nö-
vendékeink lelkületében az irigység kelet-
kezését?" czímű tételről. Ezután Molnár 
Katalin áll. isk. tanítónő mélyen átérzett és meg-
ható szavalata fűszerezte az ülés komoly tár-
gyait. Muzsnay József méltatta Gyöngyössyné 
Pötzl Adolíin segesvári polg. isk. tanítónőnek 
Arany „Rozgonyiné" czímű balladájáról írott 
leczketervét, mely kiváló dolgozatra a gyűlés 
egyhangúlag kimondotta, hogy emlékkönyvé-
ben fogja megörökíteni. Fölolvastattak a megye 
életviszonyaihoz mérten egybeállított „Iskolai 

krónikák" vezetésének szempontjai, melyek 
beható elbirálás és további intézkedés czéljá-
ból a központi választmányhoz tétették át. Ezt 
az indítványok és kebli ügyek elintézésének 
sora követte. Végül az őszi gyűlés helyéül 
kijelöltetett Radnóth. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Sch. L . . s. Minden esetre számíthat, sőt 

ha le nem lépett a tanítói pályáról, csak 
huzamos és súlyos betegsége miatt — a mit 
orvosilag és iskolai hatóságilag igazolhat — 
nem taníthatott hosszabb időn át, akkor el 
sem veszthette a kedvezményt. Forduljon 
ügye tisztázása végett a járási főszolgabíró-
hoz. — L. F. Nem vállalkozhatunk reá, hogy 
mi keressük meg a ministeriumban az ön 
díjlevelét. A velünk közölte adatokból úgy 
látszik, nyugdíjba való beszámítás szempont-
jából fizetését 400 frtnak értékelték. — S. 
M. 1. Köteles. 2. Oklevelet, szolgálati, szüle-
tési, erkölcsi bizonyítványt. Ily ügyben a kir. 
tanfelügyelő adja meg a leghelyesebb útba-
igazítást. 3. A tanító nem szűnik meg tagja 
lenni az orsz. nyugdíjintézetnek, ha nyilvános-
sági joggal fölruházott intézetben tanítóskodik 
rendes álláson. 4. Nem mint magániskola föntar-
tója, de mint tanító, a ki tényleg tanít, keresse 
jogát. A főszolgabirói hivatal tájékoztatja. — 
M. J. iskolaszéki elnök. 1. A hitközség tar-
tozik helyettesről gondoskodni, a ki a teme-
tési s egyéb kántori funkcziókért járó díja-
zásokat is élvezi; de viszont a helyettesi 
jövedelem fejében a kántori és tanítói teendők 
elvégzésére köteles. — Az idézett §. tényleg a 
mondott esetre alkalmazható. Miután félévig a 
tanítói állás egész jövedelmét az özvegy élvezi, 
a helyettes díjazásáról más forrásból kell gon-
doskodni. — B. 1000. 1. Igen. 2. Ugyanazzal 
az okokkal, a melyekkel korábban támogatta. — 
Ludvigli F. Ha a közigazgatási bizottság 
igazolni képes, hogy iskolájuk községi jellegű, 
akkor számíthat a korpótlékra. A közlött ada-
tokból ítélve, mi nem tartjuk községi jellegű-
nek, hanem magánintézetnek, melyre az 1893. 
évi XXVI. t.-cz. nem vonatkozik. A „községi" 
tanító megjelölés a mondott iratban talán 
község béli tanító helyett fordul elő. — B. L. 
Hivatalos intézkedés folytán idejét multa. — 
Gr. J. 1. A díjlevél irányadó. A szünidőre is 
dukál, ha a fizetést negyedévi előleges rész-
letekben adják ki. 2. Az iskola érdekében 
kívánatos ugyan, hogy idejekorán adja be 
lemondását; mégis azt ajánljuk, hogy ha más 
helyre meg nem választották, jelenlegi állo-
másáról ne mondjon le. —- P. F. Szfö-
K eresztúr. Két-három hét múlva végleg el-
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intézik, valószínűleg kedvezően. — P. K. 
Berzencze. Itt nincs; nézze meg a közig, 
bizottságnál. — H. R. Poruba. 1. Nem kell 
folyamodni; hivatalból fogják elintézni. 2. 
Már elintézték 41.955. szám alatt. — Sz. 
K. Vaspör. Már elintézték 58.962. szám a. 

R. K. Szöpölk. A napokban megkapja 
85.889. szám alatt. — P. Gy. Kézili-Szent-
lélek. Az Erzsébet-füzeteket az Athenaeum-
nál kell megrendelni; ott esetleg olyan ár-
jegyzéket is kaphat. — Szíves tudomásul. 
Ebben a számban történt utoljára, hogy csak 
egyeseket érdeklő• ügyekben is válaszoltunk a 
lapban. A Tanácsadó rovata arra való lévén, 
hogy a tanítók összeségét érdeklő ügyekben, 
tehát elvi kérdésekben adjunk Itt fölvilágo-
sítást, figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy 
személyi, csak a kérdezőt érdeklő ügyekben 
ezentúl csak azoknak adunk fölvilágosítást, 
a kik levelökhöz pontosan megczímzett levelező-
lapot mellékelnek. (Nem bélyeget, mert levél-
írásra nincs érkezésünk, hanem lev.-lapot!) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Néptanítók Lapja szerkesztősége, mint 

lapunk homlokzatán is olvasható, lakást változ-
tatott. Május hó 1-től fogva szerkesztőségünk 
II. ker., Ostrom-utcza 17. szám alatt van. 

— Ö cs. és ap. kir. Fölsége Bánkeszi 
községnek az ottani községi iskola fölépíté-
sére legf. magánpénztárából 200 frt azaz kettő-
száz forintnyi segélyt legkegyelmesebben ado-
mányozni méltóztatott. 

— Az osztott népiskola tantervét, az 
aktualitások nagy száma miatt, nagy sajná-
latunkra ebben a számban nem közölhettük 
egész terjedelmében s ugyancsak az említett 
okból a jövő számra kellett hagynunk több 
kiszedett közleményt, ezek közt Mosdósy Imre 
kir. tanfelügyelő válaszát a „Polgári Iskolai 
Közlöny" reflexióira. 

— A Népnevelők Budapesti Egyesületé-
nek nagy küldöttségét vezette április hó 27-én 
Lakits Vendel elnök Wlassics Gyula dr. vallás-
és közoktatásügyi minister elé. Az egyesület 
tudvalevőleg Népnevelők Könyvtára czímén 
pedagógiai könyveket ad ki a tanítók számára 
a szakműveltség fejlesztése, mélyítése czéljá-
ból. Az irodalmi vállalatnak már megjelent 
két füzetét adta át a küldöttség a minister-
nek, a kit Lakits elnök szép beszédben kért 
a Népnevelők Könyvtárának támogatására. 
A minister nagyon szivesen fogadta a nagy-
számban megjelent tanítókat, biztosította a 
nagyczélú és hivatású vállalatot teljes rokon-
szenvéről s figyelmeztette az egyesület elnök-

ségét, hogy a kiadványok irodalmi szinvonalán 
gondosan őrködjék. A tanítók ezután tiszte-
legtek Zsilinszky Mihály államtitkárnál és a 
ministeiium főbb tisztviselőinél is. 

— A tanítóképző-intézeti tanárok kül-
döttsége tisztelgett folyó hó 27-én Wlassics 
ministernél s Kovács János dr. beszéde után 
kérvényeket nyújtottak át a segédtanári szol-
gálatnak 3 évre való korlátozása, a megbízott 
tanári intézmény teljes mellőzése, a katholikus 
képzők tanárainak nyugdíjazása érdekében. A 
minister minden lehető támogatást megígért. 

— A tanítóképző-intézeti tanárok orsz. 
egyesülete április 24-én d. u. egész csöndben 
ünnepelte meg fönnállásának tízéves jubileumát. 
Az egyesület megalakulására czélzó mozgalmat 
Hetyeg Gábor dévai iskolaigazgató indította 
meg. A tízéves jubileum az „Erzsébet-nőiskola" 
tanácstermében folyt le: Kovács János dr. 
elnök nyitotta meg az ünnepies gyűlést. Kegye-
lettel emlékezett meg az egyesületi életük 
megindítójáról: Hetyey Gáborról, a ki immár 
az új rákosi temetőben pihen. Beszéde végén 
Péterfy Sándornak, az egyesület első izben 
való elnökének adta át a tiszteletbeli elnöki 
oklevelet. Péterfy meghatottan válaszolt. 
Ezután Sztankó Béla titkár tette meg elő-
terjesztéseit. Következett Nagy László képző-
intézeti igazgató előadása a tanítóképzők 
igazgatásáról. Az ülést az István főherczeg-foga-
dóban ünnepi lakoma követte, melyen a tíz-
éves évforduló alkalmából számos köszöntő 
hangzott el. 

—i Ováczió. Axamethy Lajos dr. úrnál 
április hó 24-én tisztelgett a tanítóképző 
tanárok egyesületének mintegy 25 tagból álló 
küldöttsége. Ez alkalommal nyújtották át az 
egyesület dísztagsági oklevelét a ministeri 
tanácsos úrnak, ki hivatalos munkakörében 
oly meleg érdeklődéssel karolta föl a tanító-
képző-intézetek ügyét, melytől mint egyik 
hatásos tényezőtől, a magyar népoktatásügy 
tökéletesítése várható. Kovács János dr. a 
jelenlevő Péterfy Sándor, Lázár Gyula dr., 
Nagy László, Rybái'y István, Radó Vilmos, 
Luhinszky Etel stb. egyesületi tagok vezetője, 
meleghangú üdvözlet közben nyújtotta át a 
dísztagsági oklevelet, melynek remek kivitele 
Lányi E. és Hollós L. kartársak jó ízlése és 
kiváló ügyessége mellett tanúskodik. Axamethy 
Lajos dr. megköszönve az egyesület rokon-
szenvét és kitüntető bizalmát, válaszában hang-
súlyozta, hogy a tanítóképzés terén a személyi 
kérdést sohasem szabad szem elől téveszteni, 
mert csak igazán hivatásos s a népoktatásügy 
szeretetétől hevülő egyének buzgó munkás-
ságától várható a magyar tanítóképzés oly 
magas fokra emelése, a milyen mérték Wlassics 
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Gyula ő nagyméltósága s a vezetése alatt 
álló ministerium törekvéseit irányozza. Ugyan-
aznap este a tanítók az István főherczeg-
szállóban társasvacsorát rendeztek Axamethy 
Lajos ministeri tanácsos úr tiszteletére. 

— Egy kitüntetett tanító. Tósok-Berénd 
(Yeszprémm.) róm. kath. tanítóját: Hannig 
Andrást a király 0 Fölsége a koronás ezüst 
érdemkereszt adományozásával tüntette ki. 
Erről az érdemes férfiúról mondunk el az 
alábbiakban egyet-mást. Hannig András, a 
ki egy emberöltőn át tanította falujának 
német ajkú gyermekeit magyar szóra és isme-
retekre, 1829-ben született Herczegfalván, hol 
atyja szintén róm. kath. tanító volt. Kitűnő 
tanítói képesítést Pécsett nyert s tanítós-
kodását apja oldalánál kezdte meg és foly-
tatta 1848-ig, midőn a szabadságharcz őt is 
a harcz mezejére szólította. A szabadság-
harczot mint közvitéz kezdte s mint őrmester 
fejezte be Komárom várának átadásakor. A 
harczmezőről a kultura mezejére lépett. Vissza-
ment Herczegfalvára, innét Tósok-Beréndre 
került mint segédtanító, hol képzettségével, 
mindenkit megnyerő szeretetteljes bánásmód-
jával, a tanításban elért eredménynyel följebb-
valóinak legnagyobb elismerését, dicséretét 
érdemelte ki. Majd Budára választatott meg 
osztálytanítónak, itt 1856 év szeptemberéig 
működött. Budáról Tósok-Beréndre választa-
tott meg kántortanítónak. Ezen időtől fogva 
megszakítás nélkül, buzgó hivatássa], lelki-
ismerettel, törhetetlen szorgalommal nevel és 
tanít. Községének teljesen német lakosait 
ezen idő alatt egészen megmagyarosította. 
Veszprémvármegye 3 izben tüntette ki a 
magyarosítás terén elért sikereiért aranyjuta-
lommal. Megyés püspöke 1897-ben kitüntető 
oklevelet küldött érdemeiért, s végül a fél-
százados fáradságos munkát királyunk magas 
kitüntetése koronázta. (P. Gy.) 

— Fővárosi iskolaügy. A székesfővárosi 
törvényhatósági bizottság folyó hó 2 7-iki 
ülésén több iskolaügygyel foglalkozott. A 
tanács a községi polgári iskolákhoz tizen-
három tanítói, illetőleg tanítónői és tíz óvónői 
állás szervezését ajánlja. A közgyűlés a javas-
lathoz hozzájárult. Az országos iparegyesület 
hosszabb és megokolt kérvényt intézett a 
fővároshoz az inasoktatás idejének megvál-

toztatása dolgában. Az egyesület azt javasolja, 
hogy az esti inasoktatás elejtessék és a helyett 
a hét egy napján, egész délelőtt és egész 
délután fölváltva tartassék a tanonczoktatás. 
Az iparoktatásügyi bizottság a javaslatot elfo-
gadta, a tanács pedig azt javasolja, hogy a 
jövő tanévtől kezdve próbálják meg kisérlet-
képen az indítványban foglaltak alkalmazását. 
A közgyűlés ezt elfogadta. A közoktatásügyi 
bizottság a vallás- és közoktatásügyi minister 
leirata következtében foglalkozott a főváros-
ban fölállítandó ismétlő leányiskolák ügyével 
s azt javasolja, hogy az 1899/1900. iskola-
évben a VI., VII. és VIII. kerületekben két-
két ismétlő-iskolát állítsanak föl, a többi 
kerületben pedig egyet-egyet s minden iskolát 
egy-egy osztálylyal; ha aztán siker mutat-
kozik, a második osztályt is fölállíthatják. A 
j avaslatot elfogadták. 

— A Magyar Iskolaegyesület április 25-én 
tartotta évi rendes közgyűlését Gerlóczy Károly 
kir. tanácsos elnöklése alatt, a ki megnyitó 
beszédében elpanaszolta, hogy a közművelő-
dési egyesületekre általában nehéz idők jár-
nak. Énnek oka főleg a társadalom közönye 
és anyagias gondolkodása. Mintha már végét 
járná az ideálizmus. De ha a közművelődési 
egyesületek nem tudnak is zöld ágra vergődni, 
czéljaik eléréseért tovább is lankadatlanul kell 
küzdeniök. A Magyar Iskolaegyesületre se 
virradtak jobb napok. Meg kellett elégednie, 
hogy föntartsa azokat az intézményeket, me-
lyeket megalkotott. De azért nem kell reményt 
vesztve kétségbeesni, bízzanak a jövőben, a 
mely bizonyára szebb eredményeket fog föl-
mutathatni. A titkári jelentésből megtudjuk, 
hogy a mult esztendő inkább a munkás-
kaszinóknak kedvezett, a melyeknek támoga-
tására az iskolaegyesület nagy áldozatokat 
hozott, s a melyeket érdekes fölolvasásokkal 
élénkített. Az egyesület kisdedóvói tavaly is 
derekasan teljesítették föladatukat; valameny-
nyien jelentékeny tényezői voltak a magyar 
nyelv és érzület terjesztésének. A fölnőttek 
számára rendezett három magyar tanfolyam 
élénk látogatottságnak örvendett. Az egye-
sület jutalmakkal tüntette ki a nem magyar 
ajkú, de a magyar nyelvben kiváló előmene-
telt tanúsított tanulókat. Az egyesületnek az 
1898. évben 7500 frt 92 kr bevétele és 
9112 frt 72 kr kiadása volt; vagyona 103.275 frt. 
Tagjainak száma 1654. A jelentés tudomásul 
vétele után Tóth József kir. tanfelügyelő, egye-
sületi alelnök szóval is ismertette az egyesület 
által föntartott kisdedóvók derék működését. 
A közgyűlés Tóth Józsefnek a kisdedóvók szer-
vezése és ellenőrzése körül kifejtett buzgóságáért 
köszönetét fejezi ki. A választások megejtése 
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után kiosztotta a közgyűlés rendes jutalmait, 
és pedig 20 írttal jutalmazta Tavy Aranka 
haraszti óvónőt, az Andrássy-érmek közül 
pedig az egyiket Ágoston Józsefnek, az egye-
sület buzgó pénztárosának, a másika^ Gyulay 
Béla dr. igazgatónak adományozta, a ki a 
munkáskaszinók szervezésében ért el kiváló 
eredményeket. 

— A Hirsch-alapítvány. Hirsch báróné 
még sem feledkezett meg a magyarországi 
szegényekről. Elte utolsó napjaiban aláirta 
azt a millióforintos alapítványt, melyből kamat-
nélküli kölesönöket fognak (valószínűleg az 
ősztől kezdve) engedélyezni. Az alapító okle-
vél a néhai báróné által aláírva, az alapít-
ványi összeggel együtt már megérkezett a 
fővárosba és a pénz, hir szerint, ez idő 
szerint, a magyar királyi államkincstárban 
van elhelyezve. Mihelyt a vallás- és közok-
tatásügyi minister jóváhagyja az alapító okle-
velet, az alapítvány, az alapítónő szándékához 
képest életbelép. Az alapítvány kamatai 
fölött egy kilenc/tagú gondnokság fog ren-
delkezni. a melyet még a bárónő állított 
össze a következő tagokból: Herzl Antalné, 
Pfeifer Ignáczné, dr. Brüll Ignácz, Bischitz 
Lajos, Forray Gábor, dr. Friedmann Bernát, 
Goldberger Berthold. Guttmann Vilmos és 
dr. Yeinmann Fülöp. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A máramaros-
szigeti állami tanítóképző-intézet I. osz-
tályába az 1899 1900. iskolai évre fölvétetik 
az I. osztályba 50 növendék, ezek közül 
12 ingyen ellátásra, 26 ingyen élelmezésre, 
4 havi 3 forintból álló pénzsegélyre. Az 
ingyen ellátásban részesülők mosásdíj fejében 
havi 1 frtot, az ingyen élelmezésben része-
sülők lakás- és mosásdíj fejében havi 4 frtot 
fizetnek. Úgy ezek, mint a havi 3 frt pénz-
segélyben részesülő vidéki tanulók számára 
lakásról az igazgatóság gondoskodik. Ugyan-
csak az igazgatóság gondoskodik arról is, 
hogy a havi 3 frt pénzsegélyt élvező növen-
dékek havi 8 írtért, állami segélyben nem 
részesített növendékek pedig havi 11 írtért 
teljes ellátást nyerjenek. Ezen díjak mindig 
a hó első napjaiban előre küldendők be köz-
vetetlenül az igazgatóhoz. Az igazgató-tanács-
hoz czímzett folyamodványokat folyó évi 
junius hó 10-ik napjáig kell beküldeni az 
intézet igazgatóságához, a honnan junius hó 
18—22-ik napjai között küldetnek el a 
válaszok és értesítések, hogv a fölvételi vizs-
gálatra behivandók a junius 30-ikán tar-
tandó fölvételi vizsgálatokra megjelenhesse-
nek. — A budapesti I. kerületi állami elemi 
iskolai tanítóképző-intézetben az 1899/1900. 
iskolai évben az első osztályban üresedésbe 

jön egy egész, kilencz félköztartásos hely és 
hat, ebédből álló kedvezmény. A fölvételért 
benyújtott és 50 kros bélyeggel ellátott 
folyamodványok az igazgató-tanácshoz czí-
mezve, az intézet igazgatóságánál (Budapest, 
I. ker.. Győri-űt 9. sz.) legkésőbb f. évi 
május hó 31-ig adandók be. — A budapesti 
I. kerületi állami polgári iskolai tanítóképző-
intézetben az 1899/1900. iskolai évben a 
következő állami kedvezményes helyek lesz-
nek betöltendők: a) a nyelv- és történet-
tudományi szakcsoport első évfolyamán két 
egész, négy félköztartásos hely és hat, ebéd-
ből álló élelmezés; b) a mennyiség- és ter-
mészettudományi szakcsoport első évfolyamán 
három egész, bárom félköztartásos hely és 
hat, ebédből álló élelmezés. A két szak-
csoport bármelyikének első évfolyamára való 
fölvételért folyamodhatnak azok, kiknek 
elemi tanítói oklevelük, vagy legalább jó 
osztályzatú érettségi (gimnáziumi, vagy reál-
iskolai) bizonyítványuk van. A fölvételért 
benyújtott és 50 kros bélyeggel ellátott 
folyamodványok az intézet igazgatóságánál 
(Budapest, 1. ker., Győri-út 9. sz.) legkésőbb 
f. évi május hó 31-ig adandók be, világos 
kijelentésével annak, hogy az illetők a fenti 
szakcsoportok közül melyikre óhajtják ma-
gukat fölvétetni. Megjegyeztetik, hogv azok, 
a kik a zenei tárgyakban kellő jártasságot 
tudnak fölmutatni, az ezen szakokkal kap-
csolatosan szervezett zenei szakra is beirat-
kozhatnak. Az állami kedvezményben része-
sülők pedig, a főszakokon kívül, a tornászati 
szaknak is kötelezett hallgatói. 

— Kedvezményes helyek. A losonczi áll. 
tanítóképző-intézetbe az 1899—1900. iskolai 
évben ] 8 növendék ingyen étkezésre és 8 
növendék szabad lakásra lesz fölvehető. Ezekért 
a kedvezményekért folyamodni lehet május 
31-ig. 

— Méhészeti előadások. Az állami mé-
hészeti szaktanárok folyó évi május hónapban 
az alábbi helyeken és napokon tartják elő-
adásaikat. 1. Tóth János első kerületi (szék-
helye Kiskun-Félegyháza). 2-án Szentesen, 
3-án Szegváron, 4-én Mindszenten, 5-én Hód-
mező-Vásárhelyen, 6-án a hódmezővásái-helyi 
földmíves-iskolánál, 8-án Alsó-Nyáregyházán, 
9-én Tápió-Sághon. 10-én Kókán, 12-én Vácz-
Szt.-Lászlón, 13-án Túrán, 15—20-ig Isaszegen 
a Szent-György-majorban a tejgazdasági isko-
lánál. 2. Abaíf'y József, második kerületi (szék-
helye Pápa). 8-tól 18-ig Pusztalánczon a tej-
gazdasági iskolánál, 20-án Németújváron, 21-én 
Tóth-Gyugyon. 22-én Szőlőskislakon, 23-tól 
25-ig Szent-Imrén a földmíves-iskolánál, 26-án 
O-Dombóváron, 27-től 29-ig Szegzárdon a 
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méhészeti egyesületnél és a szőlőtelepen. 3. 
Valló János harmadik kerületi (székhelye 
Pozsony-Ligetfalu). 2-án Zsitva-Födémesen, 
3-án Kis-Mányokon, 4-én Vajkon, 5-én Bán-
keszin, 6-án üzbégen, 7-én Vicsapapátin, 12-én 
Tavarnokon, 13-án Nyitrazsámbokréton. 14-én 
Szkacsán, 15-én Divékűjfalun, 16-án Rudnón. 
4. Rózsa János, negvedik kerületi (székhelye 
Sárospatak). 3—6-ig Munkácson a tejgazdasági 
iskolánál, 8—9-én Ungváron a gör. kath. tanító-
képezdénél 10—11-én Ó-Hután, 12—13-án 
Antalóczon, 14—15-én Bajánházán, 18-án 
Kassán a tanítóképezdénél, 19—20-án Györkén, 
21—22-én Pető-Szinyén, 24-én Nagy-Szalán-
czon, 25-én Szalánczhután, 26-án Nyirin, 
27-én Radványon, 28-án Kovácsvágáson. 5. 
Forgách Lajos, ötödik kerületi (székhelye 
Arad). 3-án Páll Antal méhesében Peczedülőn, 
4-én a kamuti iskolánál, 5—6-án Békésen, 
7—8-án Gerlán, 9-én Tarhoson, 10—ll-én 
Mezőberényben, 12—13-án Tárcsán, 15-én 
Gyomán, 16-án Póhalmon, 17-én Szarvason, 
18-án Szent-Andráson, 19-én Öcsödön. 6. 
Abend András, hatodik kerületi (székhelye 
Nagy-Enyed). 5-én Magyar-Csesztrén, 6-án 
Marosújváron, 7-én Maros-Káptalanban, 8-án 
Maros-Csucson, 9-én Csetelakán, 10-én Ozsdon, 
l l - én Magyar-Herepén, 13-án Maros-Szent-
Benedeken, 15-én Bethlen-Szent-Miklóson, 
16-án Zsidvén, 18-án Dicső-Szent-Mártonban, 
19-én Borzason, 21-én Balázstelken, 22—23 án 
Déván a tanítóképezdénél. 7. Nagy János, he-
tedik kerületi (székhelye Kolozsvár). 2-án 
Székelvkereszturon, 3-án Nagygalambfalván, 
4-én Miklósfalván, 5-én Derzsen, 6-án Dályán, 
7-én Oklándon, 8-án Baróton, 9-én Miklós-
váron, 10-én Nagy-Ajtán, 12-én Ilyefalván, 
13-án Kökösön, 14-én Uzonon, 15-én Nagy-
Boro3nyón, 16-án Zágonon, 17-én Papolczon. 
Budapesten, 1899. április hó 21-én. Kovács 
Antal, országos méhészeti felügyelő. 

— A Tanítók Házáért. A „sásdvide'ki róm. 
kath. tanító-egyesület" április hó 18-án tartott 
gyűlésén elhatározta, hogy a Tanítók Háza 
javára minden gyűlés alkalmával gyűjtést 
rendez. Uj János egyesületi elnök a mondott 
czélra 9 frt 10 krt küldött be hozzánk, mint 
az első gyűjtés eredményét. Átadjuk Schmidt 
Albin pénztárosnak. 

— Gazdasági tanfolyam a néptanítók 
számára. A földmívelésügyi minister a gaz-
dasági ismétlő-iskolák vezetésére hivatott 
néptanítók gazdasági kiképzése czéljából folyó 
évi julius hó 1-től 28-áig a : 1. csákovári, 2. 
nagyszentmiklósi, 3. adai, 4. pápai, 5. kecs-
keméti 6. lugosi, 7. jászberényi, 8. hódmezővásár-
helyi m. kir. földmívesiskolákon; továbbá folyó 
évi augusztus hó 3-tól 30-áig a : 1. rima-

szombati, 2. csákovári, 3. nagyszentmiklósi, 4. 
pápai, 5. adai, 6. szentimrei, 7. algyógyi, 8. 
kecskeméti, .9. jászberényi, 10. hódmezővásár-
helyi, 11. csabai, 12. szabadkai földmíves-
iskolákon 20—20, összesen 400 néptanító 
számára 4hetes gazdasági tanfolyamot rendez. 
A négyhetes tanfolyam tartamára minden 
fölvett néptanító ötven (50) forint átalányban 
részesül, melyből útiköltség, ellátás, szóval 
minden költség födözendő lesz. A tanfolya-
mokra tényleg alkalmazásban lévő oly nép-
tanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tan-
folyamon még részt nem vettek. A tanfolyamra 
való fölvételre a tanítók ilyetékes fölöttes 
hatóságuk útján jelentkezhetnek. 

— A „Tanítók Háza" alapját az „Anker" 
élet- és járadékbiztosító társaság 500 forint 
alapítványi összeggel gyarapította, a mely 
alapítványért az „Eötvös-alap" elnöksége a 
a biztosítótársaság országos felügyelőségének 
ez úton is • köszönetet mond. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoz-
tak: Darvas L. 5 kr ; Butterschmidt M. 10 kr ; 
Bogyay Alajos 20 k r ; Kisgergely János 10 kr; 
Pop György 50 kr ; Glück Mór Í5 kr ; Gr. 5 kr ; 
„pécsváradi tanító-egyesület" 1 frt 30 kr. Eddigi 
ggűjtésünk 2489 frt 02 kr. (A Ma. Ta. Kaszi-
nója által kezelt összeggel' együtt összesen befolyt 
2365 frt 10 kr.) 

— Gyűlések. A nagyküküllővármegyei álta-
lános tanítóegyesület „bürkösi fiókköre" 1899 
május hó 10-én, délelőtt 10 órakor Bolyá-
ban, az állami iskola helyiségében gyűlést 
tart. — A . seg üsd-egyházkerületi róm. kath. 
néptanítóegyesület" f. évi közgyűlését május 
hó 4-én Marczaliban fogja megtartani. — 
A sárosvármegyei róm. kath. népnevelők egy-
letének soóvári esperesi köre f. évi május hó 
18-án Kavecsánban tavaszi körülést tart. — 
A szatmármegyei általános tanítóegyesület 
szinérváraljai köre 1899 május 4-én Szinér-
váralján, az áll. iskola helyiségében Marosán 
Kornél áll. isk. igazg. elnöklete alatt gyűlést 
tart. — A krassó-szörényvármegyei tanítóegye-
sület f. évi május hó 18-án Oraviczabányán 
tartja V. nagy- és közgyűlését. 

Tarta lom: A nyugdíjigény emelése. Hitter Ferencz. 
— Az osztott elemi népiskola tanterve. — A Keszt-
helyen tartot t gyümölcsészeti tanfolyam. Pataki Vili-
báld. — Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : Gondolatok. 
Wagner János. — Irodalom. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. 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 . 

M e g j e l e n i k e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , t e h á t az összes óvodák, e l emi fe l ső nép- é s polgári 
iskolák é s tanítóképző - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap m e g k ü l d é s e iránti fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló é s az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő által l á t tamozot t 
községi e lölj árósági b i z o n y í tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesz tőségéhez kü ldendők . A h e l y s é g (a m e g y e megjelö-
l éséve l ) é s az utolsó posta v i lágosan kiírandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 5 frt, fé lévre 2 fr t 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — Egy n e g y e d évné l k e v e s e b b időre 
e lőf izetés t n e m fogadunk e l . — Az előf izetés i pénzek a kiadó-
h iva ta lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min» 
den egyes szóért , m i n d e n k ö z l é s u t á n 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i által k i számí tható h irdetés i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o ldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k i s 
előre a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, U . KER. , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Föladataink. 
Ma, midőn olvastam Schön József 

érdemes kartársunk szocziális^ tanokról 
írt könyvének a méltatását/;- eszembe-
jutot t egy csomó hivatásbeli feladatunk, 
melyet már derekasan föl Bell karol-
nunk, hogy újra tanúságot tegyünk ezzel 
is arról, mikép a tanítói kar nemcsak 
órákat ad, de szabadidőjében társa-
dalmi föladatok szolgálatában is áll. És 
higyjék el t. kartársaim, épp úgy kijut 
ezekből a városi tanítónak, mint a 
falusinak. 

Azonban tartozom a kijelentésével 
annak, hogy nem a Schön József könyve 
az egyetlen okom arra, hogy föladatain-
kat fölsoroljam, melyek a tet tek terére 
hívnak. Ellenkezőleg, ez a kisebb jelen-
tőségű ok. A fő az, hogy — főleg az áll. 
tanítókra — egy nagy esemény követ-
kezett be, t. i. a fizetésrendezés meg-
oldása. A Schön József könyve inkább 
az alkalom, míg mélyen tisztelt minis-
terünk ezen történelmi ténye, valamint 
a 28.352. sz. a. kiadott s a népoktatás-
ügyi törvény teljes végrehajtását czélzó 
rendelet a valódi ok arra, hogy ez a 
szózat fusson a hazán keresztül: Tanítói 
kar, újra tettre há t ! 

Hogy miért, azt nem magyarázom, 
mert tárgyamnak most más anyaga van, 
úgyis megérti ezt, a ki akarja. Azon-

ban egyet konstatálnom mégis kell, 
t. i. azt, hogy ezen közhasznú könyve-
ket még mindig nem az iskola veszi 
meg, de a tanítónak kell megvennie. 
Ez pedig baj. . Megjegyzem: e könyv 
megjelenése és ministerünk újabb keletű 
nagy tényei után mindkét irányban jó 
reménységgel vagyok eltelve. 

Nos hát érdemes tanítói kar! Fogjunk 
munkához, mert már kezdik mondo-
gatni, hogy a tanítóság mostanában 
mindig: fizetésügy, Tanítók Háza, kon-
viktusok,^ nyugdíj-ügyről beszél gyűlé-
sein is. Ám ezen mondásokból is levon-
ható az, hogy: lám! mihelyt a maga 
földjét szántja a tanítóság, azonnal 
megérzi a társadalom, hogy hiányzik 
valami, t. i. a tanító közhasznú mun-
kássága, melyet más nem végez helyette; 
de levonható az is, hogy miután az 
áll. és a társadalom eleget tettek velünk 
szemben kötelességeiknek; a tanító csak-
ugyan szerényen, komolyan, okosan és 
gyorsan a közösben szántson már, és 
az iskola intenzív fejlesztésére fordítsa 
minden gondját. Ennek az az indító oka, 
hogy valóban csak a közel múlthoz 
képest is, midőn az állami tanítók orsz. 
egyesülete létesült, nagy a haladás, sőt 
mondhatjuk: boldog idők ezek. Igen, 
boldog idők, mert nagyfontosságú ese-
mények következtek be. A tanterv reví-
ziójával, számtalan tanügyi kérdés meg-

Lapuiik 19-ik számához két melléklet van csatolva. 
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oldási idejével összeesik az, hogy tanító-
kézből kerül ki egy könyv, mely az 
égető társadalmi bajok ütőerére teszi 
a kezét és szövétnek a tanítóság 
előt t : megjelenik egy ministen rendelet 
a tanítók fizetésének a rendezéséről, egy 
másik a népiskola kiépítéséről és 
végül: egy fenkölt ministeri nyilatkozat 
arról, hogy a tanítók törekvése helyes 
és annak jövője van. 

Hát uraim, ismételten mondom, ez 
boldog idő és a tanítókra nézve új 
korszak is. Meg is kell ám becsülni az 
ilyeneket. 

íme kötelességeink: 
Minden tanítónak ma társadalmi téren 

első kötelessége az, hogy a szocziális 
eszmék által fölburjánzott betegségek 
közül egyet-egyet gyógyítani törekedjék. 
Ehhez a hadviseléshez a tanítónak nem 

r 

kell pénz. Ugy sem lehetne kielégíteni 
a telhetetlen tékozlókat és a dolog-
kerülő korcsmahősöket. E helyett szük-
séges: a tudás és tapintat. A ki ezek-
kel nem rendelkezik, ne nyúljon e kér-
déshez, mert könnyen ronthat! Míg e 
két fegyverrel megkezdheti a munkát 
a siker reményében. 

E tekintetben a föladat az, hogy 
Népegyesületek szervezendők szórakoz-
tatás és mívelési czélból. A hivatás i t t 
az, hogy közkincsekké tétessenek az 
önsegélyezés titkai. Természetesen, eme 
czél gyakorlati megvalósítására a közjó 
szempontjából megnyerendők a napszá-
mosok. 

A ki ezt eléri, az nagy betegséget gyó-
gyított. Ennek a törekvésnek ezer meg 
ezer eszmei indító oka mellett, a nép 
által 'érthető indító okképen az alábbi 
hozható föl: 

Tudjuk, a napszámos csak nyáron 
keres. Köztük kevés az olyan, ki gabo-
nát kap. *a mit eltehet télire, mint p. az 
arató. Ezért kell, hogy 10 — 20 — 100-an 
összeálljanak és heti keresményük 
után, mondjuk 10°/o-ot, eltegyenek egy 
néptakarékpénztárba, a hol kamat is 

jár érette. így, ha télen betegség, halál-, 
születési eset van, segíthet magán, mert 
olcsó kölcsönt is kaphat e réven. De 
ezen biztosíték nélkül, hitele nincs, ha 
akad, az uzsora körmei közt lesz áldozat. 
És ez megeszi egész évi jövő keres-
ményét is. 

Hogy az egyesülésben van az erő, 
más okok is bizonyítják. A napszámos 
magára, minden erkölcsi kényszer nélkül, 
nem teljesíti e gyűjtési kötelezettségét. 
A korcsma nyeli el kis fölöslegét. 
Másodszor, kisszerű betétjének uincs is 
sokszor kamatja. De ezen összegyűjtött 
betéteknek a kamatjai szolgálhatnak 
egy lehető nép-nyugdíj-alapnak funda-
mentumául is, melyet támogatni fog a 
magasabb jóakarat és a humánus ada-
kozás is. 

Egy szellemi szükséglet mindenesetre 
a népkönyvtár létesítése, mert a babona 
fekélyes, az unalom öl és a czélzatos 
iratok áldozatokat szednek. 

Ez az egyik társadalmi föladat. 
A hazában utazván, látjuk, van már 

helyen-helyen sok gyümölcscsel áldott 
fa az út mentén. Yan már sok olyan 
hely, hol régen kopár, terméketlen tala-
jon egész gyümölcsösök virulnak és 
nyújtanak kárpótlást a fáradozásért. 
Igen szépek ezek. Sőt lélekemelők. De, 
fájdalom, ez aránylag igen kevés valami, 
mert még nagyon sok út van úgy, hogy 
nincs befásítva a szélein, sok puszta 
hely, melyen nem ültettek fákat s így 
semminémű hasznot sem hoz. 

Ezek szorgalmazása, ezen eszme meg-
valósítása szintén a tanítóság köteles 
föladata. Szép emlék lesz és áldásai 
nem lesznek olyan kisszerűek. 

Végül még egy nagy kötelessége van 
a hazai tanítóságnak. A fizetésrende-
zések bekövetkezésével, (mert az állam 
után, remélhetőleg, a község és hitfele-
kezet is következni fog) ütött az óra 
az annyiféle egyesület leszerelésére, 
illetve megszüntetésére. Csak egy taní-
tói egyesületnek lehet létjogosultsága 
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egységes m a g y a r á l lamban, a hivatalos 
megyei tanítóegyesületnek. Egy akol és 
egy pász to r egységes a lapszabálylyal és 
ez a tömör , ez a ha t a lmas egy szol-
gá l ja ez t a h á r o m czél t : 1. Magyar 
haza, mint nemzeti állam; 2. a tanügy és 
3. az összes tanítók ügyeit. 

Oszoljék föl minden országos állami, 
felekezeti , nemzetiségi egyesület , hogy 
e h á r o m szóban foglalt ku l turmissz ió t 
te l jes erővel egy zászló a l a t t szolgál-
hassa. 

Legyen ebben minden elem, t a g 
m i n d e n t a n í t ó ; felekezet és nemzet i ség 
ne szabjon ko r l á toka t és ebben az eszme, 
a munka , a szó : csak tiszta magyar. 

Ez az egység meg te r emné az á l l ami 
egységet a népok ta t á s t e rén , meg te -
r e m n é a Tanítók Házát, az erős konvik-
tu soka t és mindenik czíméből k imarad-
h a t n a ELZ v GS tanári" jelző. (Ezt, m in t 
hal l juk, komolyan senki se k íván ta s az 
egész egy dús fan táz iá jú r ipo r t e r agyá-
ban szüle te t t meg. Szerk.) 

Iskolabeli kötelességeinkről ped ig csak 
annyi t , hogy igyekezzünk a 28.352. sz. 
r ende le tnek minden erőnkből e leget 
tenni . 

I t t megállok, m e r t tudom, hogy ez 
elég sok és tudom, hogy a hazaf ias 
m a g y a r t an í tóság mindezt a lá i r ja . 

Előre, k a r t á r s a k ! 
(Temesvár.) Mező Dániel. 

Polgári iskolai tanítók sérelme. 
Nem Gurgulits Antal úrnak óhaj tok e sorok-

kal válaszolni, a ki a Polgári Iskolai Közlöny 
1899. évi 4-ik számában írt czikkében, a „Nép-
tanítók Lapjá"-ban „A polgári iskolai tanítók 
sérelme" czímen f. évi márczius hó 30-án 
megjelent czikkemben egyáltalán meg nem, írt 
dolgok egész sorával vádol, — mert ez komoly 
válaszra nem méltó, — hanem a Polgári Iskolai 
Közlöny szerkesztőjének. 

A szerkesztő úr Gurgulits Antal említett 
czikkéhez írt észrevételeiben czikkemet úgy 
tünteti föl, mintha én „a ministerium nevé-
ben" igyekeztem volna az ott elmondott és 
zokonvett igazságot kimutatni. Olvassa el 

czikkemet újra, s be fogja látni a Polgári 
Iskolai Közlöny szerkesztője, hogy észrevéte-
leiben, a legenyhébben szólva, nagyot téve-
dett; és e tévedése annál nagyobb, mert 
azon föltevését, hogy megbizás nélküli ügy-
vivőnek tart, hogy a ministerium nevében 
való czikkezésemet nem hiszi, még kétszer 
megismételni sem átallja. A ki az én czik-
kemből azt olvassa ki, mintha én azt akar-
nám, elhitetni a világgal, hogy a ministerium 
nevében beszélek, —• mert a ministerium nevé-
ben nem beszéltem, de nem is beszélhetek — 
az nem tud magyarul, az haragjában csak 
fantáziájára hallgat. 

Második észrevételem, hogy a „Magyar-
ország" folyó évi márczius hó 25-iki számá-
ban megjelent s világgá kürtölt közle-
ményt, mely a Polgári Iskolai Közlönyben 
czikk keretében előadott sérelmet egyenesen, 
mint a közgyűlés elé viendő formulázott 
panaszt tünteti föl, miért nem támadták meg? 

Harmadszor pedig megjegyzem, hogy azon 
körülmény, hogy nem a polgári iskolai, vagy 
a nyugdíj ügyosztályban vagyok szerencsés dol-
gozni, nem foszt meg azon jogomtól, hogy a 
polgári iskolák valamely kérdéséhez hozzá-
szóljak, hogy mikor a tudatlanság egy evidens 
igazságtalansággal akar védeni egy jó ügyet, 
a mi hál' Isten, e védelemre nem szorul, 
kezembe merjem venni a tollat, sőt: 

negyedszer, annál inkább elvárhattam volna, 
hogy úgy a czikkező, mint a szerkesztő ne 
általam meg nem írt dolgokat vegyenek tőlem 
zokon, hanem azt igyekeztek volna kimutatni, 
a mit ezúttal is kérdésképen fölteszek: igaz-e 
vagy nem, hogy a kultuszministerium köteles-
séget nem mulasztott, mikor a polgári iskolai 
tanítóságot a fönnálló törvények rendeletei 
ellenére az országos tanítói nyugdíjintézetből 
ki nem vette, igaz-e vagy nem, hogy a ren-
dezés csak a nyugdíjtörvények reviziójával 
oldható meg ? 

A kultuszministerium nem szorult az én 
védelmemre, de a polgári iskolai tanítók ügye 
se szorult rá arra a lelkeket terrorizáló véde-
lemre, a miben boldog-boldogtalan részesíti. 

(Budapest.) Mosdóssy Imre. 
e£X*|<3e 

Az osztott (hat-tanítós) elemi 
népiskola tanterve. 

III. Mennyiségtan, a) Számtan, b) Mértan. 
Czél: A számtan és mértan tanításának czélja 
egyfelől a tanulók rendszeres gondolkozásra 
szoktatása s ez úton az értelem fejlesztése, 
másfelől a mindennapi életben legszükségesebb 
számítások és mérések begyakorlása. 

10* "tár 
m s z e r m ú z e u m ; 

r g t y á n ö y - k J n y v t á K . 
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I. osztály. Hetenkint 5 óra. 1. Az 1-től 20-ig 
terjedő számkörben minden egyes szám fogal-
mának megértetése többoldalú szemléltetés 
alapján. Ezzel kapcsolatban mindegyik meg-
ismert szám körén belül azonnal a négy 
alapmüvelet gyakorlása, és pedig előbb tár-
gyakon, azután elvontan is. A tanult számok 
leirása. Római számjegyek. 2. Tárgykörök : a 
pénz-, bosszúság-, űr-, súly-, idő- és egyéb 
mértékek, a mennyiben a váltószámok az 
1-től 20-ig terjedő számkörbe esnek. 

II. osztály. Hetenkint 5 óra. 1. Számolás 
az 1-től 100-ig teijedő számkörben. Neveze-
tesen : a) Az I-sö osztályban tanultak gondos 
átismétlése és kibővítése azzal, bogy a tanulók 
a számok összetételére és szétbontására vonat-
kozó szemléleteiket Írásban is kifejezik (pl. 
8—7-|-l stb.). b) A 20-as számkörnek bőví-
tése százig. A négy alapmüvelet kellő begya-
korlása előbb tárgyakon, azután elvontan is. 
A számok leirása. Római számjegyek. Az 
egyszeregy fokozatos összeállítása és begya-
korlása. c) A tizes fogalmának megértetése 
szemléltetés útján. A tizesek fölváltása egye-
sekre és viszont. Figyelmeztetés arra, bogy a 
számjegy értéke a 2-ik helyen (balra) 10-szerte 
több, mint az első helyen, d) írásbeli számo-
lás, de csak annyiban, hogy a tanulók a 
szóbelileg helyesen megfejtett föladatot szám-
jegyekkel is le tudják írni (1. a) pont). 
2. Tárgykörök: mint az I. osztályban (az 
1—100 számkörben). 

III. osztály. Hetenkint 5 óra. 1. Számolás 
az 1-től 1000-ig terjedő számkörben. Neve-
zetesen : a) A H-ik osztályban tanultak 
gondos átismétlése és kibővítése azzal, hogy 
a tanulók egyúttal a négy alapműveletben 
előforduló elnevezéseket (összeadandó, kisebbí-
tendő stb.) is megtanulják, b) A számkör 
bővítése 1000-ig. A számok leirása. Mind-
egyik százas körben a négy alapművelet 
gyakorlása nemcsak szóval (t. i. a könnyebb 
föladatoknál), hanem írásban is. Római szám-
jegyek. c) A százas fogalma. A százasok 
fölváltása tízesekre és viszont, d) A kivonás 
műveletét szóbelileg mind a két módon (t. i. 
elvevéssel és hozzáadással) kell gyakorolni, 
irásbelileg azonban a pótkivonás szerint vég-
zendő a művelet (annak megértése alapján, 
hogy a maradék — különbség — nem válto-
zik, ha a kisebhítendőt pl. 10 egyessel s 
ugyanakkor a kivonandót egy tízessel nagyob-
bítjuk). írásbeli szorzás és osztás előbb egy-, 
azután kétjegyű számmal. Mind a négy alap-
művelet különnevű számokkal is. e) Az 
osztási maradékokkal kapcsolatban annak 
megértetése, hogy az osztás teljes végrehaj-
tása sokszor az egység részeihez vezet. 

2. Tárgykörök: mint az I—II. osztályban (az 
1—1000 számkörben). Továbbá a családi élet 
és háztartás körében előforduló számítások. 
A tanulók a föladatok szó- és írásbeli meg-
fejtése közben a szokásos árakkal is megis-
merkednek. 

IV. osztály. Hetenkint 5 óra. 1. Számolás 
1000-en felül. Nevezetesen: a) A 111-ik 
osztályban tanultak alapos átismétlése és 
gyakorlása, b) A számkör bővítése előbb 
1000-, majd 100.000-ig, végre a millióig. A 
számok leirása és olvasása. A négy alapmű-
velet gyakorlása szóval (a könnyebb fölada-
toknál) és Írásban azon módon, mint a Ill-ik 
osztályban, c) Az ezres, tízezres, százezres 
és millió fogalma. Fölváltásuk egymásra. A 
számjegy értéke a 4., 5., 6. és 7. helyen. 
d) írásbeli műveletek különnevű számokkal is; 
de legföljebb két-háromjegyű szorzóval, ille-
tőleg osztóval, e) A törtszám keletkezése és 
fogalma szemléltetés alapján. 2. Tárgykörök: 
A tanult mértékek és pénzek ismeretének 
folytonos gyakorlása. A milliméter és köb-
méter, köbczentiméter. A négyzetméter és 
négyzetdecziméter szemléltetése, egymásra való 
fölváltásuk; mérés velük. A gazdaság, iparos 
foglalkozások s a községi élet köréből vett 
számítások. Alkalmilag élelmi, ruházati stb. 
czikkek rendes árának ismertetése. A tizedes 
törtek előkészítése végett a pénzek és mér-
tékek tizedes irása gyakorlandó. 

Y. osztály. Hetenkint 4 óra. 1. Számtan. 
Számolás egész számokkal és tizedes törtek-
kel. Nevezetesen: a) A IV-ik osztályban 
tanultak ismétlése és kibővítése különösen 
azzal, hogy a hányadost az osztandónak és 
osztónak ugyanazon számmal való szorzása, 
vagy osztása nem változtatja. A tanultak 
alapján a tizes számrendszer kifejtése. A 
számjegyek értékének változása, ha jobbról 
balra s balról jobbra helyeztetnek (heljí 
érték), b) A tizes számrendszer kitérj esztése 
az egység tized-, század- és ezredrészeire; a 
tizedes törtek leírásának és kimondásának 
gyakorlása. Alkalmazás a mérték- és pénz-
rendszerre. c) Az egész számok és a tizedes 
törtek szorzása és osztása 10-zel, 100-zal és 
1000-rel. A négy alapművelet tizedes törtek-
kel. A szóbeli számolás folytonos gyakorlása. 
d) A tőke, a százalék (perczent) és a kamat 
értelmezése gyakorlati példákból (takarék-
pénztár, adókivetés, az ország gazdasági 
életének adatai) kiindulva. A kamat kiszámí-
tása egy és fél évre. 2. Mértan. Egyenes és 
görbe vonal. A koczka szemléltetése. Az 
egyenes vonal vízszintes, függőleges és ferde 
iránya. Párhuzamos vonalak. A kör. A szög 
keletkezése és mérése. Derék-, hegyes és 
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tompaszög. A négyzet és a téglalap területének 
kiszámítása. A dekaméter, a négyzetdekaméter 
(z= ár) és a hektár. Négyzetkilométer. 

YI. osztály. Hetenkint 4 óra. 1. Számtan. 
Számolás egész számokkal, tizedes és közön-
séges törtekkel. Nevezetesen: a) Az Y. osz-
tályban tanultak ismétlése és gyakorlása. 
Szóbeli számolás, b) A tizedes és közönsé-
ges törtek összehasonlítása. Egész, tört- és 
vegyes szám. c) Közönséges törtek összeadása 
és kivonása, de csak olyanoké, melyek köny-
nyen egynevűekké alakíthatók, d) A közön-
séges törtek szorzása és osztása egész számok-
kal (annak szemléltetése alapján, hogy a 
számláló szorzása a törtszám értékét nagyob-
bítja, a nevező szorzása pedig kisebbíti), e) A 
nyereségnek és veszteségnek százalékokban 
való kiszámítása és a százalékszámításnak a 
nép között előforduló esetei (birtokszerzés, 
örökösödés, adókivetés, az ország gazdasági 
életének adatai stb.). 2. Mértan. A szerzett 
mértani ismeretek fölelevenítése. Ez alapon: 
a) A derékszögű háromszög, mint a négyzet 
és téglalap fele; a háromszög területének 
kiszámítása. Gyakorlati területmérések. Az öl, 
mérföld és kat. hold összehasonlítása a méter-
mértékekkel. b) A használatban levő mérté-
kek ismeretének ismétlése és gyakorlása. A 
köbméter és köbdecziméter. Az egyenes hasáb 
és térfogatának kiszámítása. 

IV. Beszéd- és értelemgyakorlatok. Czél: 
A beszéd- és értelemgyakorlatok czélja az is-
meretszerzés, értelemfejlesztés, erkölcsnemesí-
tés alapjainak megadása. Az első két osztály-
ban azt a helyet foglalják el, a melyet a föl-
sőbb osztályokban fokozatosan a földrajz, 
történet és természettudományi tárgyak tölte-
nek be. Eszközeik: az élőszó és a szemléltetés. 
Kiinduló pontjuk: a szülei ház; szélső körük 
a község határa. 

I. osztály. Hetenkint 2 óra. A tanítás köz-
pontjai és körei: I. A szülői ház. Lakóház, 
lakás (család, szülők, testvérek, rokonok, cse-
lédek). A lakás berendezése (bútorzat, házi, 
gazdasági eszközök). Kamra, padlás, pincze, 
félszer, udvar, istálló (házi állatok). Kert 
(növények, föld, ásványok). II. Az iskola. Épü-
lete. Tanterem, berendezése. Udvar. Játszó-tér. 
Kert. Tanító, tanulók, tanulótársak. IH. A 
templom. Épülete. Berendezése. A pap, a 
hivők. Istentisztelet. Ünnepek. IV. Idő, idő-
járás. Nappal, éjjel. Napok. A hét. 

II. osztály. Hetenkint 2 óra. A tanítás köz-
pontjai és körei: A község. Házak, utczák, 
terek, hidak, közlekedési eszközök. Köz- és 
magánépületek. II. A község határa. Mező, 
rét, szántóföld, erdő. Síkság, domb, hegy, 
völgy folyó, tó. A határ állatai, növényei, 

ásványai (szelídített, házi állatok, vadállatok; 
termesztett és vadon termő növények; ásvá-
nyok természetes és földolgozott állapotban). 
Hl. A község lakossága; foglalkozása, élet-
módja. Pásztor, földmíves, iparos, kereskedő. 
Pap, tanító, orvos, jegyző, bíró, polgármester. 
IV. Évszakok. Képek az évszakok szerint. 
Hónapok. Az esztendő. 

V. Történeti tárgyak, a) Földrajz. Czél : A 
földrajz-tanítás czélja a haza földjének, lakos-
ságának, természeti viszonyainak, gazdasági 
és műveltségi állapotának, emberbaráti intéz-
ményeinek megismertetése s a nyújtott isme-
retek alapján a hazaszeretet ápolása* A hazai 
földrajzhoz csatlakozik világrészünk nevezete-
sebb országainak, a többi világrészeknek ós a 
földnek, mint égitestnek ismertetése; de a 
tanítás eme tágabb körében is a hazai föld-
rajz marad a központ, a hazai vonatkozások 
szabnak irányt s a tanítás oly arányban válik 
mind általánosabbá, a mint az ismertetés 
tárgyai a haza határaitól távolodnak. A föld-
rajz-tanítás gyakorlati és ideális czélok után 
indul. Ehhez képest egyfelől segítségül veszi 
a természettudományi ismereteket és a min-
dennapi élet szükségeihez alkalmazkodik; más-
felől szakadatlanul keresi a kapcsolatot a tör-
ténettel, hogy közös tanúságaikat az erkölcsi 
nevelés szolgálatában értékesítse. 

III. osztály. Hetenkint 2 óra. A földrajz-
tanítás ebben az osztályban a beszéd- és ér-
telemgyakorlatok föladatát veszi át _s az ott 
megvetett alapon halad tovább. Átismétli, 
kibővíti és rendezi az első két osztályban 
tanultakat; főtárgya azután a vidék és a vár-
megye ismertetése s ezen az úton elvezeti a 
tanulót az ország, a haza fogalmáig. I. A 
község és határa (L. beszéd- és értelemgyakor-
latok. II. oszt.). II. A vidék, a vármegye. Hegy, 
völgy, sikság. Forrás, patak, folyó, tó, mocsár. 
Utak; riiegyei, országos út, vasút, csatorna. 
Közlekedés: gyalog, tengelyen, vasúton, csol-
nakon, bárkán, gőzhajón. A lakosság; foglal-
kozása, életmódja, vallása, nyelve. Baromte-
nyésztés, földmívelés, bányászat, ipar, keres-
kedés ; árak (helybeli, vidéki, hazai, külföldi 
áruk). Faluk (kis- nagy-község), városok, já-
rások, vármegye. Székváros. A vármegye igaz-
gatása (falu: biró, jegyző; város: polgármes-
ter ; járás: szolgabíró; vármegye: főispán, 
alispán) csupán a legfontosabb dolgokra és 
ezeknek a gyermek értelméhez mért ismerte-
tésére szorítkozva. III. A haza fogalma. IV. 
Bevezetés a térkép megértésébe és használa-
tába tárgyi szemlélet alapján (alaprajz, hely-
színrajz, térkép). A térkép ettől fogva állandó 
segédeszköze a tanításnak, a melyet a szem-
léltetés egyéb természetes és mesterséges esz-
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közei egészítenek ki a szükség és lehetőség 
szerint. 

IV. osztály. Hetenkint 2 óra. A tanítás a 
vidék és vármegye ismertetéséből indul ki és 
ezek összetételével addig halad, míg egy-egy 
kisebb földrajzi egységet nem adnak ki (Észak -
nyugati felföld, Nagy-alföld stb.). Ezután a 
földrajzi egységek sorakoznak egymás mellé 
s összeségük adja az ország területét, melynek 
ismertetése végül a határok, heg\ ek, sikságok 
stb. szerint összefoglaló módon történik. A 
tanítást befejezi, hazánkból kiindulva, Európa 
áttekintése. I. Az ország részei (a vármegyé-
ből kiindulva): Kis- és Nagy-alföld, E.-ny. 
felföld, E.'-k. felföld, D.-k. felföld, a Dunántúl, 
Dráva-Száva köze, a Tengerpart és Fiume. 
H. A magyar királyság összefoglaló ismerte-
tése . Határ. Hegy- és vízrajz. Lakosság. 
Gazdasági élet. Műveltség. Emberbaráti inté-
zetek. Az ország politikai fölosztása és kor-
mányzása. ITT. Európa általános áttekintése. 
IV. A hazai éghajlati viszonyok kapcsolatban 
a gazdasági élet ismertetésével (a hőmérsék-
let és változásai, légáramlatok, csapadékok 
stb.). A térkép és egyéb szemléltető eszközök 
használata, mint a III. osztályban. 

V. és ^ 1. osztály. Hetenkint 2—2 óra. A 
tanítás kiinduló pontját és alapját Magyar-
ország földrajza szolgáltatja, a mely különö-
sen két irányban: az ország politikai fölosz-
tásának és kormányzásának, továbbá gazdasági 
viszonyainak inkább gyakorlati, mint rend-
szeres ismertetésével egészítendő ki. Magyar-
ország körül csoportosítandók s mindig rá 
való vonatkozással ismertetendők Ausztria és 
Európa többi országai. Ezután következnek 
sorra az idegen világrészek s a tanítást befe-
jezi a földnek, mint égitestnek ismertetése, 
a mely azonban a legfontosabb és gyakorla-
tilag is szemléltethető alapismereteken túl 
nem terjeszkedhetik. 

V. osztály. I. Magyarország politikai föld-
rajza, f'őfigyelemmtl az ország fölosztására és 
kormányzására. Magyarország területe és né-
pessége. Az országos kormány. Törvényható-
ságok: megyék és városok; Budapest. A 
magyar tengerpart és Fiume. Társországok: 
Horvát-Szlavonország. Az ország lakossága 
vallásfelekezetek szerint; az egyházak s ezek 
szervezete és kormányzása. Iskolák, közinté-
zetek. II. Ausztria. III. Európa országai: a 
Balkán-államok; Oroszország; a Német-biro-
dalom; Olaszország; Francziaország; Nagy-
Britannia stb. IV. Idegen világrészek; a föld 
fölszine; a föld mint égitest, A térkép és 
egyéb szemléltető eszközökhöz járul a földgömb 
(globus). 

VI. osztály. I. Magyarország gazdasági föld-

rajza, Földmívelés, ipar, kereskedelem. Közle-
kedési eszközök: kivitel, behozatal. Magyar-
ország gazdasági összeköttetései Ausztriával 
és más országokkal. II. Európa és az idegen 
világrészek, különös tekintettel a gyarmatokra. 
III. A föld fölszine: tengerek és szárazföldek; 
a levegő; égövek, éghajlat, évszakok. IV. A 
föld mint égitest: alakja, nagysága, moz-
gásai ; naprendszerünk. Az égitestekről álta-
lában legszükségesebb elemi ismeretek. A 
térkép és egyéb szemléltető eszközök (föld-
gömb, tellurium, planetarium) használata mint 
az V. osztályban. 

b) Történet. Czél: A történet-tanítás czélja, 
hogy nemzetünk ezer-esztendős múltjának és 
küzdelmeinek s az eseményekben és nagy 
történeti alakokban megnyilatkozó nemzeti 
erényeknek megismertetésével fölébreszsze, 
ápolja és nemesítse a nemzeti önérzetet, a 
hazaszeretet és királyhűséget. A tanításnak 
épp oly mértékben kell hatnia a szívre, mint 
az értelemre, hogy a tanuló a múlt ismereté-
ből ne csak okuljon, hanem lelkesedést és 
erkölcsi nemesedést is merítsen. 

V. osztály. Hetenkint 2 óra. A tanítás azon 
az alapon indul meg, a melyet az olvasmá-
nyokkal és a földrajz-tanítással kapcsolatban 
szerzett ismeretek szolgáltatnak. A történeti 
anyag, nagyjainak alakjai körül csoportosítva, 
élénk képekbe foglalandó, a melyek azonban 
ne csak az egyéni vonásokat domborítsák ki, 
hanem a kort is jellemezzék (kor- és jellem-
képek). 1. Honfoglalás: Árpád. 2. A magyar 
királyság és ker. egyház megalapítása: Szent 
István, Szent László. 3. Ä mongol vész: 
IV. Béla. 4. A magvar királyság fénykora: 
Nagy Lajos, Hunyady János, Mátyás király. 
5. Á mohácsi vész; török hódoltság: Zrinyi 
Miklós. 6. Az alkotmány és vallásszabadság 
védelme: Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 
II. Rákóczy Ferencz. 7. A török kiűzése, az 
ország elpusztult állapota: III. Károly. 8. A 
nemzet és a kir. ház megbékélése: Mária 
Terézia. 9. A mai Magyarország megalaku-
lása : József nádor, Széchenyi István gr., 
Kossuth Lajos, Deák Ferencz. 10. Napjaink: 
I. Ferencz József. Erzsébet királyné, a kir. család. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. A tanítás 
ebben az osztályban is kiterjeszkedik ugyan 
a magyar történet egész körére; de a mohácsi 
vészig terjedő korral csupán ismétlésképen, 
rövidre fogott áttekintés alakjában foglalko-
zik s főgondját az újabb idők ismertetésére 
fordítja. A történeti anyag ezen a fokon már 
akképen csoportosítandó, hogy az ne annyira 
a nevezetesebb egyének alakjainak minél tel-
jesebb megvilágítására, mint inkább az ese-
mények összefüggésének és az intézmények 
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fejlődésének föltüntetésére szolgáljon. Az 
egyetemes történetre a tanítás csak annyiban 
tér ki, a mennyiben ezt a nemzeti történet 
megértése szükségessé teszi. Az alábbi cso-O ~ 

portosítás csupán a tanítás körözetét adja 
meg, a melybe a történeti anyag a megjelölt 
követelmények szerint és az V-ik osztályban 
tanultakhoz illeszkedve, beosztandó. 1. A mo-
hácsi vészig terjedő kor áttekintése. 2. Az 
ország háromfelé szakadása a mohácsi vész 
u tán : a) a Habsburg-ház világbirodalma (ta-
lálmányok, fölfedezések); b) a török hódoltság; 
c) az erdélyi fejedelemség. 3. A protestantizmus 
elterjedése hazánkban és hatása (a reformáczio 
története). 4. Nemzeti fölkelések az alkotmány 
és vallásszabadság védelmére (a harmincz-éves 
háború, XIV. Lajos). 5. Küzdelem a törökkel; 
fölszabadulás a török járom alól: az ország 
állapota a török kiűzése után. 6. A kir. ház 
és a nemzet megbékélése; új intézmények 
(II. Frigyes és Poroszország; a franczia forra-
dalom; Napoleon). 7. Hazánk állapota a na-
poleoni háborúk után (Európa államainak 
átalakulása; találmányok, fölfedezések) ; elma-
radottságunk. 8. A mai Magyarország meg-
alakítása és az 1848-ki törvények (európai 
forradalmak). 9. A szabadságharcz és az ön-
kényuralom (az olasz királyság). 10. Az alkot-
mány helyreállítása; az 1867. évi kiegyezés; 
az ország mai állapota (a német-franczia 
háború és a német császárság megalakulása; 
a Balkán-államok; Bosznia-Herc-zegovina). 

c) Polgári jogok és kötelességek. Czél: E 
tárgy tanításának czélja, hogy a tanulókat 
értelmi fejlettségökhöz mérten az állami élet 
intézményeivel és alkotmányunk alaptörvé-
nyeivel megismertesse, leikökben a törvény-
tiszteletet meggyökereztesse, a nemzeti érzü-
letet ápolja s őket rávezesse, hogy majdan 
polgári jogaikkal élni tudjanak és polgári 
kötelességeiket a maguk és az összeses érde-O O O 
kében hiven teljesítsék. A tanítás a földrajz 
és történet körében szerzett ismeretekhez kap-
csolódik s azokat szükség szerint összefoglalja 
és a czélban kitűzött követelményeknek meg-
felelően kiegészíti. 

V. osztály. Hetenkint 1 óra. I. A községi, 
járási és törvényhatósági igazgatás. II. Katasz-
ter és telekkönyv. III. Adók. IV. Hadkötelezett-
ség. V. Iskolakötelezettség. VI. Mezőrendőri és 
ipartörvény. VII. Közegészségügy; az élelmi-
szerek hamisítására vonatkozó intézkedések. 
"VIII. Cselédtörvény ; a munkásokról és munka-
adókról szóló törvény. IX. Állami anyakönyv. 

VI. osztály. Hetenkint 1 óra. I. A kir. 
hatalom; trónöröklés; fölségjogok. II. Törvény-
hozás ; választói jog. III. Az ország kormány-
zása. IV. Igazságszolgáltatás; bíróságaink 

szervezete. V. Az ország bevételei és kiadásai; 
költségvetés. VI. Egyesületi és sajtószabad-
ság. VII. Magyarország és társországok. 
VIII. Magyarország és Ausztria; közös ügyek. 

VI. Természettudományi tárgyak, a) Ter-
mészetrajz, b) természettan. Czél: A termé-
szetrajz és természettan tanításának czélja, 
hogy megismertesse a tanulókat a termé-
szet tárgyaival s ezek hasznos,. vagy káros 
tulajdonságaival; hogy megértesse velők 
a mindennapi életben előforduló fonto-
sabb természeti jelenségeket és természeti 
erőket s megkedveltesse velük a természetet. 
A természettudományi tárgyak tanításában 
szem előtt kell tartani, hogy általa a tanulók-
ban mind jobban megerősödjék a vallásos-
ság s hogy a köznépnél tapasztalható babonák 
és balvélemények, az állatkínzás és növény-
pusztítás gyökeresen kiirtassanak. A tanítás 
czéljaira szolgálnak a megfelelően berendezett 
iskolakertek és iskolai kirándulások. Szemlél-
tetés végett a tárgyak lehetőleg eredetiben 
mutatandók be s rajzok és egyéb szemléltető 
eszközök csupán amazok hiányában használ-
tassanak. 

a) Természetrajz. V. osztály. Hetenkint 2 
óra. A természetrajzi alapismereteket a beszéd-
es értelemgyakorlatok útján az I. és II. osz-
tályban szerzi meg a tanuló. Gyarapítja eze-
ket az olvasókönyvekből s különösen a föld-
rajzi tanításból. Ez osztályban tehát a tanu-
lónak eddig szerzett természetrajzi ismereteit 
kell rendezni, kiegészíteni és bővíteni. Ter-
mészetrajzi ismereteik rendezésében oda tö-
rekszik a tanító, hogy a természet mindhárom 
országából a tanulók előtt már ismeretes, oly 
kiváló alapjellemmel (typus) bíró tárgyakat 
válogat ki, melyeknek ismertető jegyei élénken 
előtüntetik egész csoportok jellegét és ezek 
körül rendezi a rokonjegyüeket. Az állatok, 
növények és ásványok közül mindenekelőtt 
a tanuló környezetében találhatókat s ezek 
közül is az életközösség figyelembevételével 
különösen azokat ismerteti meg, a melyek a 
háztartásra, a mezőgazdaságra, az iparra, a 
kereskedésre s a gyógyításra különös fontos-
sággal birnak. Egyes vidékek káros állatait 
és növényeit kiváló figyelemben kell részesí-
teni s a velők szemben tanúsítandó eljárásra 
meg kell tanítani a tanulókat. A természet-
rajzi tárgyak tanításának egymásutánjára 
nézve az évszakok is irányadók legyenek, a) A 
téli hónapokban a lakóhelyen ós környékén 
élő, tehát a népet legközelebbről érdeklő 
állatokat kell megismertetni. Ugyancsak ezen 
évszakban tanít a lakóhelyen található s a 
népet közelről érdeklő ásványokról és kőze-

! tekről, fölmutatván azokat természeti példá-
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nyokban. A sziklafajokból főleg azokat ismer-
teti, melyeknek elmállásából eredett és támad 
a termőföld, s a melyeknek a közéletben 
eszközök és épületek készítésére hasznukat 
veszik, b) A tavaszi és nyári hónapokban 
tanítja ugyancsak a lakóhelyen termő s a 
népet közelről érdeklő növényeket. 

YI. osztály. Hetenkint 2 óra. A föntebbi 
eljárás szerint: a) A téli hónapokban ismer-
teti a tanuló lakóhelyétől távolabb élő álla-
tokat. Hazánk hasznos és káros állatai közül 
a nevezetesebbeket s a hazai tavak és folyó-
vizek hasznos és kártékony lakóit. Ezek után 
következnek a külföldi állatok közül azok, a 
melyek az iparra, a kereskedésre, a gyógyításra 
különös fontossággal bírnak. Ugyanekkor 
megismerteti ama külföldi ásványokat is, 
melyek nálunk is használatosak, b) A tavaszi 
és nyári hónapokban ismerteti a hazai gazda-
sági, ipari, kereskedelmi és gyógyító növénye-
ket s a hazai mérges növények közül a fon-
tosabbakat; továbbá a külföld ama növényeit, 
melyek nálunk is fontosak a háztartásban, a 
mezőgazdaságban, az iparban, a kereskedésben 
és a gyógyításban. A természetrajz tanításával 
kapcsolatban megismertetendő az emberi test 
és ennek gondozása (az egészség föntartására 
vonatkozó ismeretek); továbbá útmutatást kell 
adni a tanulóknak az állati, növényi és ásványi 
mérgezéseknél nyújtandó első segítségre. 

b) Természettan. VI. osztály. Hetenkint 
2 óra. A népiskolai tanítás folyamán a beszéd-
es értelemgyakorlatokból, az olvasókönyvből, 
a föld- és természetrajzból szerzett természet-
tani ismeretek rendbeszedése után a tanítás 
tárgyai a lehető legegyszerűbb módon a 
következők: A testek terjedtsége (térfogat), 
áthatatlansága és három halmazállapota. Az 
emeltyű, mérleg, súly. Az esés. Az inga (óra). 
Csiga, lejtő, csavar. A közlekedő edény, (ned-
ves lakások), víz vezetés, kút (talajvíz). A ter-
mészetes úszás. (Fürdési szabályok. Segély-
nyújtás a vízbefulásnál). A légkör nyomása, 
légsúly mérő. A Heron-labda, lopó, szivattyús-
kút, fecskendő, fujtató. A hőmérő. Fagyás, 
olvadás, forrás, párolgás. Forralás, sütés, fűtés. 
(Elsősegélynyújtás a megfagyás és napszúrás 
eseteiben.) A párák lecsapódása, köd, felhő, 
eső, hó, jégeső, harmat, dér. A szél. A gőz 
ereje, gőzgép. A hang keletkezése. Világosság 
és árnyék. Fénytörés, domború és vájt lencse, 
szemüveg. Mágnes, iránytű. Elektromosság. 
Elektromos szikra, villám. (Magatartás villám-
láskor. A villámsujtottnak nyújtandó első 
segítség). A galvánáram hatása a lágy vasra, 
telegraf, telefon. A levegő alkotórészei: oxi-
gén és nitrogén, (a levegő hatása az egész-
ségre, lélegzési szabályok, a lélegző szervek 

meghűléséből eredő betegségek). A hidrogén 
elégése, a víz és alkotórészei (a túlságos 
hideg víz hatása). A tüzelőanyagok égésé-
nek és a lélegzésnek főtermékei: a szénsav 
és vízgőz (romlott, szennyezett levegő, a szel-
lőztetés fontossága). Tökéletlen égés (a szén-
gázzal mérgezetteknek nyújtandó első segítség). 
A fémek rozsdásodása (rozsdás eszközzel való 
megsebzés, fémedényektől eredő mérgezés). 
A kőzetek elmállása. A szerves anyagok rot-
hadása (talajlég, óvatosság az árnyékszékek, 
csatornák, kripták, kutak megnyitása alkal-
mával). Szeszes és savanyú erjedés. (A szeszes 
italok hatása a test szervezetére. A pálinka 
romboló hatása az egészségre). A növények 
táplálkozása; trágyázás, szántás stb.; vetés-
forgás. Az ember és állat táplálkozása. (Az 
állat- és növényországból vett fontosabb táp-
szerekről. Étkezési szabályok. Mértékletesség). 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

-f- Emlékszobor egy tanítónak. A toron-
tálvármegyei Kis-Tészög ritka példáját mu-
tatta a tanítói munkásság elismerésének: 
emlékszobrot emelt Schütz János igazgató-
tanítónak, a ki 24 évig tanítóskodott a köz-
ségben s 1897-ben halt meg. Az emlékszobor 
négy méter magas obeliszk, az elhunyt tanító 
bevésett arczképével, a következő fölirással : 
„Schütz János igazgató-tanító, fölállítva Kis-
Tószög hálás közönsége által." Folyó hó 1-én 
leplezték le az emlékszobrot, nagy ünnepé-
lyességgel a falu és a környék lakosságának 
élénk részvétele mellett. Az ünnepi beszédet 
Schwartz József községi biró tartotta s ki-
emelte, hogy az ünnepeltnek nem volt egy 
órája sem, melyben nemes lelke egész hevé-
vel, ideálizmusával ne csüngött volna közsé-
gének sorsán, a melyben ne munkálkodott 
volna azon, a mi neki mindennél kedvesebb 
volt: a magyar tanügy emelésén, fólvirágozta-
tásán. Erre az ünnepelt tanító leánya szép, 
könyekig megható szavakkal köszönetet mon-
dott a községnek ama tettéért, hogy édes 
atyja emlékezetét ily módon megörökítette. 
A leleplezés után a gyülekezet az érdemes 
tanító sírjához vonult s azt megkoszorúzta. 
Az egész ünnep a maga keresetlen egyszerű-
ségével és komoly méltóságával igazán be-
csületére vált e kis, alig I1/» ezer lakót szám-
láló németajkú községnek és méltó volt 
Schütz János emlékéhez. 
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Szűcs János. 
Irta : J ó le a i Mór. *) 

Tíz forintot küldött a kezemhez egy 
lelkes hazafi Nagy-Kőrösről, azzal az 
utasítással, hogy azt a segesvári Petőfi-
szobor-bizottságnak juttassam, ennek 
fele a Petőfi síremléket őrző korlát, 
másik fele a gr. Bethlen Gábor-szobor 
alapjára fordítandó. 

Az adakozó neve Szűcs Jáuos. 
Jól emlékezem rá. Ezelőtt több mint 

ötven esztendővel Petőfi ismertetett 
meg vele. Magas, széles vállú férfi volt, 
harmincz év körül járt, most már 
nyolezvan éves. 

Kisérő levelében sok érdekes adatot 
közöl Petőfiről. 

1844. év egyik nyári délutánján top-
pant be a dunavecsei rektori lakba egy 
halvány, nyúlt arczú ifjú ember, e szó-
val mutatta be magát a néptanítónak, 
Szűcs Jánosnak: 

— Én vagyok Petőfi Sándor. 
A néptanító örült a szerencsének: 

verseiből ismerte már a költőt; azt is 
kitalálhatta, hogy mi járatban van. 
Petőfi szülőit jö t t látogatni, kik ott 
laktak. Szívesen lát ta a vendégét. 

Petőfi bizalmasan közié vele látoga-
tása okát, Pestről Dömsödig csirkés-
szekéren jött, onnan pedig a Duna-
parton gyalog. 

— Jöhettem volna fogadott kocsival 
is egész a szüleim lakásáig. Most kap-
tam meg a könyvkiadótól a „Helység 
kalapácsáért" a honoráriumomat, har-
mincz forintot. Nem vagyok már rongyos 
csavargó. De most még sok nép jár a 
piaezon, a hol az apám székállása van. 
Az öreg nehéz szívvel van irántam; 

*) A „Magyar Könyvtár" jubiláris (századit) füze-
téből. 

rE»»«*>. 

nem szeretném, ha a nép előtt kemény 
szavakkal illetne. Engedje meg, hogy 
estig itt maradjak s akkor menjek haza, 
a mikor már 'senki sem lát. 

A rektor leültette jövevényét, azt 
mondva neki, hogy sürgős dologban ki 
kell mennie valahová s addig is, hogy 
ne unja magát, kezébe adta a „Szent 
Dávidné zsoltárát," a mit hajdanában 
a diákok irtak össze, furcsa adomákból 
és pajkos versekből. (Néhány kötet, 
kézzelirott, nálam is rejtőzik.) 

Az a „valahová" pedig, a hová a 
rektornak olyan sürgős mennivalója 
volt, Petőfi szülőinek lakháza volt. 
Azzal a pia fraussal lépett be a jó 
öreg korcsmároshoz, hogy ő kérdezős-
ködött tőle, nem érkezett-e még haza 
a Sándor fia? de szeretné látni ezt a 
derék ifjút. 

Nagyot bámult a jó öreg. 
— Hát olyan legény volna az én 

Sándor fiam, hogy még rektor uram is 
érdemesnek tar t ja tudakozódni utána? 
Hej, talán még be is vehetné maga 
mellé preceptornak, ha arravaló volna. 

Erre aztán Szűcs János elmondta az 
öregnek, a mit a szive a nyelvére adott. 

— A kegyelmetek fia most is tanító 
már ; de az egész nemzet tanítója, a 
kire kicsinyek és nagyok egyaránt hall-
gatnak: boldogok a szülők, a kik ilyen 
dicső fiút adtak a hazának. 

Ezzel aztán az öregnél elkészítve a 
kedvező hangulatot, visszament a rektor 
a lakására: de nem szólt Petőfinek arról, 
hogy hol járt. 

A helyett Petőfi mondta el neki, hogy 
milyen derék törvények voltak azok a 
debreczeniek, a miket most olvasott az 
irott könyvből; a diákot, ha nagyot 
vétett, vagy megcsapták, vagy kicsap-
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t ák ; a miért is a nebuló ekként vigasz-
talta magát: „ha megcsapnak, akkor 
ki nem csapnak, ha kicsapnak, akkor 
meg nem csapnak." 

Estefelé aztán együtt ment el ven-
dégével az öregekhez. Ezt a találkozást 
örökíté meg Petőfi „Füstbe ment terv" 
czímű versében. Szűcs János szemtanuja 
volt e kedves jelenetnek. 

Azután sokáig ott maradt Petőfi a 
szülői háznál. A Dana ezalatt kiáradt, 
szakgatia a partot. Egy este együtt 
sétált a parton új czimboráival, a rek-
torral, a káplánnal és a preceptorral. 
A rektor jár t szélről a víz felől. Egy-
szer csak leszakadt alatta a víztől alá-
mosott part s Szűcs János belezuhant 
a megáradt hullámba, mely az örvény 
felé sodorta. 

Ekkor Petőfi gyorsan beleugrott egy 
a fűzfához kikötött halászladikba, s 
kezébe ragadva az evezőlapátot, beérte 
a csónakkal a már fuldokló rektort. 
Azzal a csónakban heverő halász-
szigonyt felé nyuj tá : „csipd meg rek-
tor!" s ezzel a mentő-eszközzel ki-
húzta, az örvényből a csónakba. 

— Azt hittem már, hogy nem irsz 
több búcsúztatót, rektor; hanem majd 
én irom meg a tiédet: „Part ja felé a 
tónak. Fit el a reménycsónak." 

Mikor aztán hazafelé siettek, a halál-
ból megmenekült rektor azt kérdezé a 
pajtásaitól: „ugyan mire gondoltatok, 
mikor én ott a víz közepén habucz-
kol taml" 

— Én bizony arra gondoltam, szólt 
a káplán, hogy ha te ott veszel, a 
Zsuzsika özvegységre marad. (Ehhez irt 
verset Petőfi.) 

— Én meg arra gondoltam, mondá 
a preceptor, hogy mi lesz akkor a 
padlásra fölhorclott búzából, árpából. 

Petőfi csak unszolásra válaszolt. 
— Nem akartam, hogy veszteddel 

megszomoríts: csak a magam érdekében 
tettem. Egy ilyen jó pajtást nem hagyok 
elveszni. Tudom, hogy te szabadítottál 

ki az apám harapjából. En téged a 
Dunából. Most már kvittek vagyunk. 

A pajtások egyike azt mondta, hogy 
e tetteért Petőfinek a mentő érdem-
keresztet kellene adományozni. 

Ennek az ötletéből támadt a vers: 
„Fakereszt illet megváltók titeket." 

Petőfi még tarokkozás közben is 
verseken törte a fejét s a nyereség-
jegyzőpapir túlsó oldalán az ultimo-
fogás mellett is megszületett a vers. 

Egyszer aztán Petőfi szülei otthagy-
ták Dunavecsét, átköltöztek Szalka-Szt-
Mártonra. Azontúl ő is oda költözött 
hozzájok. De azért a dunavecsei paj-
tásokkal való barátkozás nem szakadt 
félbe. A két város között van egy erdő, 
annak a szélében egy több százados 
cserfa. Ez volt a találkozó-helyük, a 
hol derült nyári estéken összejöttek. 
Később Fülöp Gyuri is ott volt. Petőfi 
ott e terebély cserfa alatt olvasta föl 
költeményeit, a miket azok nem is 
mindig dicsértek meg. Szokása volt a 
költeményei szélére a saját arczát és 
alakját torzítva fölrajzolni. Azokat meg-
őrzés végett átadta Fülöp Gyurinak, 
annál jó helyen voltak: nála volt a 
helység archívuma. 

A nagy cserfa tetejében egy holló 
károgott, a lombja között egy fülemile 
énekelt. „No lássátok," mondá Petőfi, 
„milyen szépen megfér két dudás egy 
csárdában! Mert nem kapnak fizetést." 

Ez a négy vidám czimbora volt az, 
a kikhez Petőfi .azt a halálsejtő hattyú-

j dalát irta Dunavecsére. egyikét legszebb 
költeményeinek. 

Másban is nyilatkoztak halálsejtelmei. 
Egyszer azt mondá pajtásainak: 
„Ha meghalok, ti telítsetek ki; a 

sokat gyalogolt, de el nem fáradt ki-
tar tó lábaim egyenest álljanak, mint 
katonakoromban, kezeimet szivemen 
imára kulcsoljátok, hogy ha már egye-
bet nem tehetek, a másvilágon is a 
népszabadságért imádkozzam. Eletemben 
mindig a korlátlan szabadság volt ideá-
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lom, de s í romat ko r l á t t a l vegyé tek kőiül, 
hogy se ellenség, se ba rom r á m ne ta-
poshasson." 

Ehhez az óha j táshoz j á r u l t a „víg 
fiuk" utolsója, Szűcs János a bekü ldö t t 
öszszeggel. 

A többiek nem víg fiuk m á r : elsiettek 
j ó b a r á t j u k u tán . 

L e g h a m a r á b b é r t e utói a j ó Fülöp 
Gyurka. Ez még azután is a k a r t a 
szabadságér t küzdeni , mikor m á r az 
jó l el vol t t e m e t v e . R a j t a v e s z t e t t : a 
Neugebäudeba k e r ü l t ; lőpor és ólom 
le t t a megnyug ta tó j a . 

Mikor a vesztőhelyre v i t ték , hű pa j -
tása, Szűcs János o t t volt a néző közön-
ség közö t t ; odak iá l to t t a ha lá lba induló 
ba j t á r shoz : „hová t e t t e d a P* be tűke t?" 
(Petőfi rábízot t verseit.) „Jól el vannak 
t éve ! " felelt az vissza. „De hová?" 
Er re a kérdésre a kisérő k a t o n á k közül 
egynek a szuronya emléket h a g y o t t a 
kérdezősködő oldalbordái közt a hegyé-
vel. Fü löp Gyurka kemény fiu v o l t : az 
első sorlövésre m é g össze sem esett , 
csak a második t u d t a elcsendesíteni. 
De a Pe tőf i r áb izo t t i ra ta i és karczo-
la ta i elvesztek az ő halálával . Hiába 
keres ték a többiek, nem ta l á l t ak rá juk. 

Fülöp Gyurkán kívül Petőf i sokszor 
megéneke l t víg czimborái vo l tak Balla 
I s tván káplán, Pe rno lák Soma segéd-
t an í tó és Szűcs J á n o s rek tor — a hoz-
zám in téze t t levél írója. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A v a l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: Imrích Simon 
ó-lublói lakosnak, a ki az ott szervezendő 
kisdedóvoda javára 1.800 frt értékű házat és 
telket adományozott. 

Kinevezte: Kalina Anna oki. tanítónőt a 
szapáry-ligeti áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Horváth Mária oki. kisdedóvónőt az ó-sóovéi 
állami kisdedóvodához óvónővé; Keszthelyi 
Istvánt és nejét, született Nyuli Etelkát és 
Risztics Milán oki. közs. tanítókat a torontál-
bresztováczi áll. el. népiskolához r. tanítókká, 
illetőleg tanítónővé; Kaiser Emilia kis-tere-
miai közs. isk. oki. tanítónőt áll. el. iskolai 

r. tanítónővé és az ó-bébai közs. el. nép-
iskolához szolgálattételre rendelte; özv. Sár-
közyné, szül. Gaál Emma oki. kisdedóvónőt 
áll. kisdedóvónővé s szolgálattételre a szőllős-
végardói áll. állandó gyermekmenedékházhoz 
osztotta be; Hild Aranka oki. kisdedóvónőt 
a titeli áll. kisdedóvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Lessich Endre Örkényi áll. el. 
isk. tanítót az erzsébetfalvi áll. el. iskolához. 

Végleg megerősítette: Kolbainé-Fiéba 
Izabella pozsonyi áll. tanítónőképző-intézeti 
rendes tanítónőt ezen állásában. 

Előléptette: Hirling József újpesti állami 
polgári iskolai rendes tanítót a X-ik fizetési 
osztály 2-ik fokozatába. 

Árvaházba fölvette: néh. Dunaháti Mészáros 
Ferenczné, szül. Vörös Mária szolnoki községi 
volt tanítónő István nevű árváját a hódmező-
vásárhelyi állami óvónőképezdével kapcsolatos 
országos tanítói árvaházba. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Jászay Endre nyugd. volt vámospércsi 
ev. ref. tanító özvegye, szül. Tagyi Julianna 
és 3 kiskorú árvája részére együtt évi 240 fr tot ; 
néh. Krén Lázár mezőtúri nyugdíjazva volt 
izr. tanító özvegye, szül. Müller Hanni részére 
évi 140 frtot; néh. Guga Demeter jovaleszli 
közs. elemi isk. nyugdíjazott tanító özvegye, 
szül. Popovics Mária részére évi 200 fr tot ; 
néh. Veszelovszky János saári róm. kath. nyug. 
tanító özvegye, szül. Bodonyi Katalin részére 
évi 100 frtot; néh. Benyó János murány-allyai 
róm. kath. volt tanító özvegye, szül. Mariányi 
Erzsébet és 3 kiskorú árvájának részére együtt 
évi 337 frt 50 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Heilmann József 
nagybudméri róm. kath. tanító részére évi 
298 frtot; Pantelics Miksa verseczi gör. kel. 
szerb tanító részére évi 690 frtot. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
$ A csikvármegyei általános tanító-

egyesület gyergyói köre Szabó Géza kir. tan-
felügyelő jelenlétében április hó 19-én Gy.-
Borszéken tartotta évi második rendes gyűlését. 
A gyűlés egyik kiemelkedő tárgyát Mosonyi 
Mária gy .-borszéki áll. elemi iskolai tanítónő 
fölolvasása képezte, ki az irva-olvasá's jelekkel 
való tanítását nagy érdeklődés mellett ismer-
tette s gyakorlatilag mutatta be a Czukrász 
Róza kolozsvári elemi iskolai tanítónő által 
franczia mintára kezdeményezett új módszer 
előnyeit. Az eredmény jó, mert I-ső osztályos 
tanítványai meglepő folyékonysággal olvastak. 
Vildné-Bartalis Julia és Vild Károly sikerült1 

gyakorlati tanításokat tartottak. Vértes Lajos 
gy.-ditrói állami polgári iskolai igazgató a 
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Budapesten létesítendő „Tanítók Háza" ügyé-
ről értekezett, melylyel kapcsolatban a tanító-
kat érdeklő fontos határozati javaslatot nyúj-
tott be és a melynek értelmében az alap 
létesítése czéljából 10-frtos rész vényjegyeknek 
a tanítók körében leendő kibocsátását, a köz-
ségi képviselő-testületek erejükhöz mért anyagi 
támogatását, a megyei nevelési alapból bizonyos 
összeg leendő megszavazását és társadalmi úton 
10-kros szelvények árusítását indítványozta. 
Olajos Farkas gy.-alfalvi áll. felső népiskolai 
tanító ezen javaslatot azzal bővítette ki, hogy 
minden tanító köteleztessék személyenkint és 
családtagonkint 50-kros egyszersmindenkorrai 
díj befizetésére, mely a csekélyebb fizetésű 
tanítókra nézve sem volna oly terhelő, mint 
ha a gyűjtés 10-frtos rész vényjegyek vásár-
lásával történnék. A javaslat Olajos Farkas 
indítványával kibővítve egész terjedelmében 
elfogadtatott s azon határozattal teendő át a 
csikmegyei általános tanítóegyesület elnök-
ségéhez, hogy hasson oda, hogy a többi megyei 
tanítóegyesületek is ez ügyben mielőbbi javas-
latokat készítsenek, melyeknek alapján még 
az ez évben tartandó csikmegyei általános 
tanítóegyesület gyűlése végleges határozatot 
hozhasson, hogy így a gyűjtés módozatai tár-
gyában akczióját megindíthassa. Vértes Lajosnak 
a tanítók körében való névmagyarosítás tárgyá-
ban beadott indítványát a gyűlés helyesléssel 
fogadta, azonban ennek eszközlését az érdekel-
tek hazafias érzésére bizta. Még egynéhány, az 
egyesület belügyeire vonatkozó dolog letár-
gyalása után a jelenvoltak a „Remény" vendég-
lőben társas-ebédre gyűltek össze. 

X A borsodmegyei általános tanítóegye-
sület miskolezi járásköre f. évi május 3-án 
Miskolczon a m. áll. v. telepi áll. el. iskolá-
ban tartotta rendes tavaszi közgyűlését. A 
szép számmal megjelent tagokon kívül Híd-
végi Benő kir. tanfelügyelő, dr. Ixl Soma 
városi tiszt, orvos és még többen tisztelték 
meg az egyesületet jelenlétökkel. Mivel a 
j.-köri elnök betegsége folytán az elnökség-
ről lemondott, az alelnök pedig akadályozva 
volt a gyűlésen való megjelenésben: az ülést 
Baumgarten Simon nyitotta meg mint kor-
elnök, szép, hatást keltő beszédben üdvözölve 
a megjelenteket. Ezután Babarezy Lukács 
ig.-tanító tartott gyakorlati tanítást a nyelv-
tan köréből: a névutós helyhatározót ismer-
tette a harmadik osztályban. Ennek befeje-
zése után a hallottak és tapasztaltak fölötti 
eszmecsere alapján — különösen kiemelve 
a tanító nyugodt modorát, fegyelem tartását, 
kérdéseinek világos és határozott voltát — a 
tanítást a jelenlevők sikerültnek és minta-
szerűnek nyilvánították. Olvastatott Czékus 

István j.-köri elnök lemondó levele. A köz-
gyűlés a lemondást sajnálattal veszi tudo-
másul s miután a lemondott j.-köri elnöknek 
eddigi sikeres és odaadó működéséért köszö-
netet mond: elrendeli az elnökválasztást. A 
j.-kör elnökéül Szcbenyi József diósgyőri gyár-
telepi tanító választatott meg, ki eddig jegy-
zője volt a járáskörnek. Az így megürült 
jegyzői állásra Nagy Sándor miskolczi közs. 
isk. tanítót választották meg. Következett 
Beregszászy Károly közs. tanító értekezése az 
énektanítás módszeréről. Nevezett előadó nagy 
gonddal és sok tudással írott dolgozatával 
azok táborához szegődik, kik az énektanítást 
az elemi iskolában nem hangjegy, de hallás 
után kívánják tanítani. A közgyűlés az elő-
dónak szép és figyelemre méltó értekezéseért 
köszönetét és elismerését fejezi ki. Egyed 
Mór arnóti tanító indítványozza, hogy mondja 
ki a közgyűlés, hogy csatlakozik azon moz-
galomhoz, mely a tanítók képzettségi fokát 
egyetemi színvonalra igyekszik emelni. Indít-
ványozza továbbá, hogy mondja ki a járás-
kör, hogy a tanítói nyugdíj kezelésében a 
tanítóságnak nagyobb szerepet kiván; végül 
kéri a közgyűlést, miszerint küldjön ki a 
kebeléből egy bizottságot, mely bizottság a 
tanító-gyermekek részére a vidéki városokban 
fölállítandó internátusok eszméjét szőnyegen 
tartsa s az azok megvalósítására vezető módo-
zatok s eszközök fölött tanácskozzék s a köz-
gyűlésnek a megvalósítás mikéntjére nézve 
javaslatot készítsen. A közgyűlés az indítvá-
nyokat a borsodmegyei ált. tan.-egyestilet 
választmányához teszi át tárgyalás végett. 
Horváth József hutai tanító az iránt tesz 
indítványt, hogy a közgyűlés keresse meg 
Borsod vármegye törvényhatósági bizottságát, 
hogy Esztergom és más vármegyék példájára 
a tanító és iskola védelme tárgyában alkos-
son szabályrendeletet. Ez indítvány szintén a 
megyei tanítóegyesület választmányához téte-
tik át. ' ÍN. S.) 

X A lőcse- és iglóvidéki róm. kath. 
tanítóegyesület közgyűlését Lőcsén tartotta 
meg. A plebánia-templomban tartott ünnepies 
„Veni Sancte" után a r. k. iskola nagytermébe 
vonultak az egyesület tagjai, hol dr. Bervaldszki 
János elnök gyönyörű és tartalmas megnyitó 
beszédet mondott. Utána Fedor Miklós dolinái 
tanító tartott jól sikerült minta-tanítást, majd 
pedig Greschik Viktor lőcsei tanító — a 
természettudományok ez alapos ismerője — 
tartott remek értekezést a szepességi ehető 

„és mérges gombákról. A nagy érdeklődéssel 
hallgatott előadás egyhangú jegyzőkönyvi 
dicséretben részesült. Következőleg Beenvaldsky 
Kálmán iglói tanító és egyesületi jegyző 
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értekezett a tanítók nyugdíj sérelmeiről, az 
évzáró vizsgálatok reformálásáról és az egységes 
tanítóképzésről. Az előadó az'egységes tanító-
képzést, illetőleg a következő irányelveket 
állította föl: 1. Minden tanítóképzőnek négy 
külön, tehát nem egyesített osztálya és gya-
korló elemi iskolája legyen. 2. A tanítói képe-
sítő vizsgálat tétessék egyenlő rangúvá az 
érettségi vizsgálattal és képesítsen arra, a mire 
a középiskolai érettségi bizonyítvány jogosít, 
így pl. a tudom.-egyetem bölcsészeti fakul-
tására való beiratkozásra. 3. A tanítóképző-
intézet tanítási nyelve csakis a magyar 
lehessen, bár a vidék specziális kívánalmaihoz 
képest külön, de csakis nyelvtani órákon más 
nvelv is tanítható. 4. A tanítói képesítést igazoló 
oklevél minden hazai tanítóképzőben egy 
és ugyanazon minta és szövegezés szerint 
állíttassák ki. 5. Az érdemjegyek fokozata, 
elnevezése egységes és törvényileg kötelezett 
legyen. 6. A tanítóképzésre vonatkozó és 
végleg elfogadott javaslatok ne csupán szabály-
rendeletként adassanak ki, hanem annak 
rendje s módja szerint törvénybe iktatandók. 
7. Minden tanítóképző-intézeti tanártól egye-
temi képesítés kivántassék. Kizárólag csak a 
kath. és más felekezeti képzőkre vonatkozólag 
a következőket vette figyelembe: 1. A vizs-
gálatokat vegyes (állami és egyházi) vizsgáló-
bizottság tartja. E bizottságba 2—3 jeles 
kath. néptanító is kinevezendő, kik közül 
kettő az osztatlan falusi iskolákból válasz-
tandó. 2. A vizsgálatokon két elnök működik 
és pedig egy állami és egy egyházi kiküldött. 
Az elnökség társ-elnökséget képez. 3. A hit-
tanítás módszere és az egyházi zene min-
denkor tanítandó. 4. A vallástanításra csakis 
a kath. egyház főpásztorai, a püspökök, illetve 
meghizottaik gyakorolhatnak befolyást. Foly-
tatólag Huszkó Kálmán olvasta föl tartalmas 
dolgozatát. Úgy Beerwaldsky K , mint Huszkó K. 
értekezéseit az egyesület tagjai nagy figye-
lemmel hallgatták s a bennök foglaltakat 
egyhangúlag magukévá tették s jegyzőkönyvi 
köszönetet és dicséretet szavaztak a két elő-
adónak. Ezután Mindszenty Mihály, a pénztár-
vizsgáló bizottság elnöke tette meg jelentését, 
később pedig a folyó ügyek tárgyaltattak. Az 
egyesület legközelebbi közgyűlése Szepes-
Váralján lesz. 

EB' A „sárosvármegyei ált. népnevelő-
egyesület" felsőtarczai járásköre május 4-én 
tartotta Tarkeőn tavaszi gyűlését. PoTcleinba 
tarkeői r. kath. tanító a tehénről tartott 
gyakorlati tanítást. Iskolájába 170-nél több 
mindennapi tanköteles jár. A magyar beszédre 
való szoktatásnál mellőzi az anyanyelvet, 
tisztán a magyar nyelvvel vezeti tanítványait 

a magyar beszédre. — Láng Mihály fölolva-
sást tartott a különböbő fajtájú olvasmányok 
tárgyalásának a módjáról. 5—6 gyakorlati 
példával mutatta be, miképen kell 1 — 1 ol-
vasmányt a magyar s miképen a nem magyar 
ajkú iskolában tárgyalni. Különösen kiemelte 
a gyermekvilág sajátos munkaszeretetét, önte-
vékenységét, mint az olvasmány megértetésé-
nek hatalmas és természetszerű eszközét. — 
Gajdos János, plavniczai r. k. tanító a nép-
iskolai nevelést ós tanítást megkönnyítő 
módokat ismertette. A „Tanítók Háza" s az 
eperjesi tanítói internátus tárgyában elfogadta 
a sirokai járáskör határozatát, t. i. 1000-frtos 
alapítványt gyűjt s Eperjesen tanítók gyer-
mekei számára internátust állít. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Magister. Mind a két módszer helyes. — 

G. Gy. Rácz-Militics. Egy tanítóra 162 gyer-
mek sok. A törvény 80-at enged meg. — 
P. K. Somberek. Felekezeti iskolában a 
tanító hittant is köteles tanítani. — Y. J. 
Rolió. Ezt a vallási ügyet az illető szülők 
igazítsák el a lelkészekkel. — F. H. Nem 
közölhetjük. — Gy. J. Jákóhalina. Már 
elintézték 14.922. sz. a. — W. I. Csehi-
Mindszent. 20.950. sz. a. nemsokára elinté-
zik. — Sch. B. Nyirbogád. Nem találjuk. 
Tudja meg a közig. biz. számát s hogy mikor 
terjesztették föl? — Többeknek. Magán-
ügyekben ezentúl a lapban nem válaszolunk; 
szíveskedjenek levelükhöz pontosan megczím-
zett lev.-lapot mellékelni. — K. M. Salamvár. 
Sajnáljuk, de a 17. számra elkésve érkezett, 
a 18-ban meg már idejét multa volna. Gyű-
lési meghívókat legalább két héttel a gyűlés 
napja előtt kérünk beküldeni. Üdvözlet! —• V. 
A. Mossócz. Még nem tudjuk megmondani, 
lesz-e szünidei rajztanfolyam ? Ha lesz, közölve 
lesz lapunkban. — M. J. Össöd. Elintézték; 
már eddig megkaphatta. — E. J. Zimánd-
Űjfalu. 14.226. sz. a. közig, bizottsághoz 
küldték. — K. B. Kálmáncsa. Nyugdíj-
igényét 447 frtra emelték s 14.414. sz. a. 
a tanfelügyelőséghez küldték. — S. A. Nem ér 
czélt. — Ujliázy B. Tanácsadónkban már 
régebben közöltük egy királyhágóntúli eset 
alkalmából. Tényleg van erre szabály. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza a nép-

iskolai építkezésekről szóló egy milliós törvény-
javaslatot f. hó 5-iki ülésén harmadik olvasá-
sában ,is elfogadta. 
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— Pozsonjrmegyei állapotok. Ily czímen 
közöltünk lapunk 17. számában egy kis czikket 
egy napilap nyomán, a pozsonymegyei isk. álla-
potokról. Erre a közleményre, mely alaposság 
tekintetében, úgy látszik, sok kivánni valót 
hagyott fönn, most, hivatalos részről, a kö-
vetkező helyreigazítást veszszük, a melynek 
készséggel és megelégedéssel adunk helyet: 
„A laábi római katholikus iskola fölirása dol-
gában a tanfelügyelő jelentése nyomán kifejti, 
hogy ez a fölirás több bibliai mondat, a nép 
által használt, sőt bibliák gótikus betűivel 
írva, melyeket mindenki elolvashat, ha né-
metül tud. A tanfelügyelő fölhívta az iskola 
lelkész-igazgatójának figyelmét arra, hogy 
sokkal szebb volna, ha teljesen magyar föl-
írást alkalmazhatnának. Az iskola azonban 
felekezeti és így a fölirás megváltoztatása 
esetleg vallási szempontot is érint. így e kér-
désben nem illetékes a tanfelügyelő. Az idegen 
ajkú községekben öt állami és három községi 
iskola van, a tanítás nyelve ezekben magyar, 
valamint magyar harmincz idegen ajkú fele-
kezeti és magániskolában is. A hátralevő 
nyolczvankét idegen ajkú iskola közül pedig 
csak tizenkettő volt olyan, a melyben a 
magyar nyelv minimális tanítása miatt meg-
torló intézkedéseket kellett tenni. Ezeknek 
az iskoláknak a tanítói közül hármat nyug-
díjaztatott a tanfelügyelő, többeknek nyug-
díjazása folyamatban van. E tanítók közt 
különben több van olyan, a kit a tanfelügyelő 
már állomásán talált s a kit mint átmenetileg 
kedvezményezett alkalmazottat, az 1879. évi 
XVIII. t.-cz. értelmében a magyar nyelv taní-
tására nem lehetett kötelezni. A magyarosodás 
ügyét jelentékenyen előmozdítja az 1893. évi 
XXVI. t.-cz. rendelkezése, a mely szerint az 
idegenajkú iskolák tanítói állomásai állami-
segítséggel szaporíthatok. A magyarosodás ér-
dekében történt, hogy a hegyentúli járásban 
a nagy-lévárdi ev. iskolánál állami segítséggel 
elválasztották a lelkészi állást a tanítói állás-
tól, hat felekezeti iskola ugyancsak állami se-
gítséggel közvetetlenebb állami befolyás aláju-
tott, nyolcz iskola állami segítésének ügyét most 
intézik el. A tanfelügyelő eddig is minden 
viódot kihasznált a magyarosodás érdekében és 
a rendelkezésre álló eszközüket ezután is érté-
kesíteni fogja. Különben az egész megyében 
eddig ötvenegy felekezeti iskola kapott állami 
segítséget (9000 forint), legalább ugyanannyi 
még fölhasználja, három felekezeti iskolánál 
állami segítséggel új tanítói állomást szervez-
tek, kilencznél pedig III. és IV. tanítói állást. 
A vármegye közigazgatási bizottsága kapott 
fölvilágosítás után Klempa alispánnak, Plachy 
Bertalan kir. tanfelügyelőnek, az elsőnek a 

magyar közművelődés érdekeinek nem lankadó 
gondozásáért, az utóbbinak a vármegyei nép-
nevelésügyi rendszeres és fokozatos fejlesztéseért, 
a magyar közművelődés érdekei fölött való éber 
őrt állásáért határozatilag teljes elismerését 
fejezti ki." Ismételjük: örömmel adunk helyet 
e helyreigazító közleménynek s részünkről is 
sok szerencsét kivánuuk a kir. tanfelügyelő 
úrnak hazafias működéséhez. 

— A délvidéki tanítók névmagyarosítása. 
A névmagyarosítás örvendetes s fontos moz-
galma országszerte, de különösen a nemzeti-
ségek lakta végvidék tanítóságánál is lelkes 
viszhangra talált. Akadtak itt is lelkes férfiak, 
kik a kir. tanfelügyelőkkel szövetkezve, a haza-
fias ügy szolgálatába lépve, azt diadalra jut-
tatni teljes erejükből igyekeznek. E nemes 
mozgalom élén áll Révai Károly temesvár-
belvárosi községi tanító, ki már évek óta élő 
szóval s a sajtóban is önzetlenül küzd a 
migyar eszme s név mellett. Révai most Bócz 
József kereskedelmi iskolai igazgató, Láng 
István kir. s.-tanfelügyelő s Mező Dániel kar-
társával buzdító fölhívást és utasítást intézett 
Sebesztha Károly kir. tan., temesvármegyei tan-
felügyelő meleg ajánlásával a délvidéki tanítók-
hoz, melyben újból appellál hazafias érzel-
mükre. Reméljük, hogy a fölhivásnak és a 
mellékelt kérvénynek kellő eredménye is lesz. 

— Húsz év egy kir. tanfelügyelő műkö-
déséből. Nemes Lajos kir. tanácsos, Zemplén-
vármegyének általánosan tisztelt és szeretett 
tanfelügyelője e napokban töltötte be 20-éves 
tanfelügyelői működését, a miről mi is meg-
emlékeztünk. E húsz-éves működésről most 
a következő érdekes adatokat közli velünk 
lapunk egyik olvasója: Húsz évvel ezelőtt a 
megyében a 32.486 mindennapi iskolaköteles 
közül 23.979, a 12.546 ismétlő iskolaköteles 
közül pedig 5752 gyermek járt iskolába. 
Ezeken kívül középiskolába járt 312 tanköte-
les. Most a 43.732. mindennapi iskolaköteles 
közül 34.877, a 15.513 ismétlő tanköteles 
közül pedig 7608 részesül iskolázásban. Eze-
ken kívül közép-, fölső nép- és polgári iskolába 
jár összesen 903 tanköteles. Húsz év előtt a 
magyar iskolázok száma volt 11.468, a mult 
iskolai évben pedig magyar volt 21.163 gyer-
mek. Nagyon örvendetesek az adatok a magyar 
tanít fis-nyelvvel bíró iskolákra nézve is. Húsz 
év előtt magyar volt a tanítás nyelve 191 
iskolában, a jelenben már tisztán magyar nyel-
ven foly a tanítás 303 iskolában. Ezek az 
adatok fényesen bizonyítják, mennyire haladt 
a vármegyében a népoktatásnak magyar nem-
zeti szellemben való fejlődése. Oktatási képes-
séggel bírta a magyar nyelvet húsz év előtt 
478 tanító közül 395, most e szám (a jelen-
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ben működő 513 tanító közül) 488-ra emel-
kedett. Nagy, dicséretreméltó javulást észle-
lünk, ba a felekezeti tanítóknak húsz év előtt 
volt sanyarú fizetéseit a mostani helyzettel 
összehasonlítjuk. Akkor csak kevés felekezeti 
tanító fizetése ütötte meg a törvényes mérté-
ket, most e tanítói fizetéseknek a törvény-
szabta összegekre való fölemelése napirenden 
van. A mult évben ugyanis nem kevesebb, mint 
290 zemplén-vármegyei felekezeti tanító fizetését 
rendeztek állami segélylyel. Az e czélra eddig 
részint megadott, részint kiutalt állami szub-
venczió 51.143 frt 74 kr.-ra rúg! Húsz évvel 
ezelőtt sanyarú állapotban volt a vár-
megye, különösen a felvidék izr. iskolaköte-
leseinek neveltetése. De a kir. tanfelügyelő 
már a nyolczvanas évek elején a legnagyobb 
szigorral látott hozzá a zsidó-zugiskolák el-ei a 
fojtásához. A kitartó buzgóság meg is hozta 
a maga gyümölcsét, mert most zsidó-zugisko-
lának hire sincs. Az itt közölt adatok, azt 
hiszem, eléggé bizonyítják, hogy Zemplén-
vármegye Nemes Lajos kir. tanfelügyelő 
20-éves működése alatt nagyot haladt a nép-
oktatás terén. A szép eredmény elérésében a 
legérdemesebb rész őt illeti. (Knopfler Sándor.) 

— Iskolalátogatók. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi minister az Orsz. Közoktatási 
Tanács szervezeti szabályzatának 29. §-a alap-
ján, az 1898/9 . tanévre szóló megbízatással 
közép- és illetve népoktatási intézetekhez 
iskolalátogatókul kiküldötte a következő 
tanácstagokat: 

1. Dr. Alexander Bernátot a pozsonyi áll. 
főreáliskolához, a bölcseleti előtan és a modern 
nyelvek, továbbá az ottani áll. tanítóképző-
intézetethez és felsőbb leányiskolához, a nevelés-
tan és modern nyelvek tanításának megfigyelése 
végett. 2. Dr. Bánóczi Józsefet a szabadkai 
áll. tanítóképző-intézethez, a neveléstan és a 
nyelvi tárgyak tanításának megfigyelése végett. 
3. Bartoniek Gézát a győri áll. főreáliskolához 
és r. kath. főgimnáziumhoz, a mathematika 
és fizika tanításának megfigyelése czéljából. 
4. Bogyó Samut az újvidéki és pancsovai 
fölső kereskedelmi iskolákhoz a szakoktatás-
nak az 1895. évi szervezet értelmében való 
tanulmányozása végett. 5. Capesius Józsefet 
a bajai áll. tanítóképző-intézet berendezésének 
és tanítói működésének tanulmányozása czél-
jából. 6. Dr. Fenyvessy Ferenczet a veszprémi 
r. kath. főgimnáziumhoz, a görög nyelv helyett 
megszabott tárgyak tanításának megfigyelése 
végett. 7. Fölser Istvánt a szegedi és temes-
vári áll. főreáliskolákhoz a rajzoló és ábrázoló 
geometria tanításának megfigyelése végett. 
8. Kqpi Gyulát a csurgói áll. tanítóképző-
intézethez, az ének és zeneoktatás, továbbá a I 

gyakorlati tanítás tanulmányozása czéljából. 
9. Lód Károlyt az orsovai és karánsebesi polg. 
iskolákhoz, a tanításnak a nemzeti tárgyak 
szempontjából való megfigyelése végett. 
10. Dr. Nagy Ernőt az aradi kir. főgimná-
ziumhoz és állami főreáliskolához, a történet 
és földrajz tanításának megfigyelése végett. 

Orbók Mórt a fogarasi áll. polgári fiú- és 
leányiskolához, főkép a mathematikai oktatás 
megfigyelése végett. Í2. Névy Lászlót a zala-
egerszegi felső kereskedelmi iskolához, a taní-
tásnak a szakoktatás szempontjából való 
megfigyelése czéljából. 13. Pástiig Károlyt az 
aradi községi népoktatási intézetekhez s a 
kiskundorozsmai gazdasági ismétlő-iskolához 
s egyúttal az itteni áll. el. iskolákhoz, álta-
lában a tanításnak és a gazdasági szakokta-
tásnak megfigyelése végett. 14. Iíombauer 
Emilt a székelyudvarhelyi és dévai áll. főreál-
iskolákhoz, az internátus és iskola kölcsön-
hatásának tanulmányozása végett. 15. Dr. Sza-
mosi Jánost a nagyszebeni áll. főgimnáziumhoz, 
a klasszikus nyelvek s a görög nyelv helyett 
megszabott tárgyak tanításának tanulmányo-
zása végett. 

— Tanítói és óvónői állások a főváros-
ban. Budapest székesfőváros tanácsa a polgári 
iskoláknál 1 igazgatói, 5 tanítónői és 10 taní-
tói, valamint több óvónői állásra pályázatot 
hirdetett. A kérvényeket f. hó 26-ig kell be-
adni a tanács iktató hivatalába (Lipót-utcza, 
új városház). Megemlítjük itt, hogy a legutóbb 
szervezett 79 tanítói állásra április 30-ig, a 
pályázati határidőig, nem kevesebb, mint ezer 
háromszáz kérvényt adtak be! 

— Kérelem: ,Szónokló Tanító" czím alatt 
tanügyi beszédekből gyűjteményt adok ki. 
Fölkérem az igen tisztelt pályatársakat, a kik 
óhajtják, hogy ezen gyűjteményben tőlük is 
közöljek beszédeket, ezeket hozzám juttatni 
szíveskedjenek. Megjegyzem, hogy minden 
alkalomra szóló komoly és víg tosztokat, 
továbbá tisztelgések, jubileumok (iskolai és 
személyi), tanévet bezáró, kartársak és mások 
elhalálozása alkalmáról szóló s egyéb alkalom-
mal elmondott beszédeket fogadok el. Mint-
hogy a mű már nyomás alatt áll, 8—14 nap 
alatt kérem a kéziratok beküldését. Tiszte-
lettel: Gramma Döme, kir. s.-tanfelügyelő. 

— Tanító- és kántorképesítő vizsgálatok. 
A kunfélegyházi állami tanítóképző-intézetben 
a tanítóképesítő vizsgálat írásbeli része f. évi 
május hó 24—26-án, a szóbeli része pedig 
junius végén fog megtartatni. Ugyanakkor 
kántorképesítő vizsgálat is tartatik. E vizs-
gálatokra magán úton, vagy más tanítóképző-
intézetben készült jelöltek csak a nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi ministerium 
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engedélyével bocsáthatók. — Az esztergomi 
kath. tanítóképzőben az írásbeli képesítő vizs-
gálatok május 25. és következő napjain tar-
tatnak meg. Azon növendékek, kiknek a ké-
pesítőt megelőzőleg magán osztályvizsgálatot 
is kell tenniök, azt május 23-án fogják letenni. 
A képesítőzni szándékozók május 15-ig szóval 
vagy írásban jelentkezzenek az igazgatóságnál. 
A jelentkezők tartoznak keresztlevelöket, a 
magánvizsgázók pedig működési bizonyít-
ványukat is bemutatni. — A lévai állami 
tanítóképzőben az Írásbeli tanképesítő vizsgá-
latok május hó 17—19-ik napjain, a szóbeliek 
junius hó 2-ik felében fognak tartatni. Kellően 
fölszerelt kérvények az igazgatósághoz inté-
zendők. 

— Fölvétel képzöintézetekbe. A hódmező-
vásárhelyi állami óvónőképző-intézet I. osz-
tályába a jövő tanévre 40 növendéket vesz-
nek föl. Egész díj egy évi teljes ellátásért 
100 frt, a fél díj 50 frt. Ezenkívül tanköny-
vekért és fölszerelésért 32 frt, mely utóbbi 
összeget az ingyenes növendékek is lefizetni 
tartoznak. A fölvétel iránt való folyamodvá-
nyok a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minister úrhoz czímezve, folyó évi május 
hó 31-ig az igazgatóhoz küldendők. — A 
sárospataki állami tanítóképzőben a jövő is-
kolai évben az első osztályban 25 jótéteményes 
hely töltendő be, és pedig 6 teljes jótétemé-
nyes hely; valamint 6, 100 frt jótéteményes, 
tehát 40 frtot fizető; 5, 50 frt jótéteményes, 
tehát 90 frtot fizető és 8, havi 2 frt jótéteményes 
hely. A teljes jótéteményesek, a 40 és 90 frtot 
fizetők reggeli, ebéd és vacsorát, lakást, fű-
tést és világítást; a havi 2 frt jótéteménye-
sek pedig lakást, fűtést és világítást kapnak. 
Az 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványok 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. ministeriumhoz czímezve, folyó évi 
május 30-ig küldendők be az igazgatósághoz. 
— A kolozsvári tanítóképzőben a fölvételi 
vizsgálatok junius 30-án tartatnak meg. A 
tanítóképző-intézettel 80 növendék számára be-
rendezett internátus van egybekapcsolva, 
melyben szegénysorsú, jó magaviseletű és 
szorgalmas növendékek tanítóvá képeztetésük 
egész tartamára államsegélyben részesülnek. 
A jövő iskolai évre az első osztályba fölve-
hető 15 bejáró és 20 benlakó, összesen 35 
növendék. A 15 bejáró növendék közül négy 
havonkinti 5 frt, 2 pedig havonkinti 10 frt 
készpénz-kedvezményben részesül. A 20 ben-
lakó növendék közül 5 teljesen ingyenes ellá-
tásban részesül, nevezetesen kap lakást, étke-
zést, fűtést, világítást, mosást és gyógykezelést. 
Egy teljesen ingyenes hely havonkinti 14 frt 
kedvezménynek felel meg. Ugyanilyen ellá-

tásra fölvétetik 5 növendék havonkinii 7 frt 
befizetéssel, 5 növendék havonkinti 5 frt be-
fizetéssel és 5 növendék havonkinti 3 frt be-
fizetéssel. A Il-ik, III-ik és IV-ik osztályban 
megüresedő kedvezményes helyek a megfelelő 
alsóbb osztályból föllépő növendékek számára 
tartatik fönn. A róm. kath., ev. ref., ág. ev., és 
unitárius tanítónövendékek az egyházi ének-
ben és kántori teendőkben is kiképeztetnek 
és sikeres vizsgálat után erről külön képesítő 
bizonyítványt nyernek. — A dévai m. kir. 
állami tanítóképző-intézet I. osztályába az 
1899/900. iskolai évre fölvétetik 35 növendék, 
a kik mind bennlaknak s az intézetben ingyen 
nyernek lakást, fűtést, világítást, mosást és 
gyógykezeltetést. A havi 12 frtba kerülő élel-
mezést (köztartást), mely reggeliből, ebédből 
és vacsorából áll, ingyen élvezi közülök 2, 
havi 4 frtért 7, havi 6 írtért 10, havi 8 írtért 
12 és havi 12 frtért 4 növendék. A szabály-
szerűen felszerelt kérvények a f. hó végéig 
az intézet igazgatóságához küldendők be. 

— Gyűlések. A csikmegyei általános tanító-
egyesület csíki köre Csik-Vacsárcsin május 
hó 13-án gyűlést tart. — A baranyavár-
vidéki tanítóegyesület f. évi május hó 25-én, 
délelőtt 10 órakor Baranyavárott, a r. k. 
iskola helyiségében tartja közgyűlését. — 
Az aradvidéki tanítóegyesület és a hunyadvár-
megyei általános tanítóegyesület 1899. évi 
május hó 14. és 15. napján Körösbányán és 
Brádon közös közgyűlést tartanak. — A 
sólti ev. ref. egyházm. tanítóegyesület XIV. 
évi rendes közgyűlését f. évi május 24-én 
(szerdán) Duna-Patajon tartja. A tárgyak 
közt a Tanítók Háza is előfordul. — A 
beregvármegyei ált. tanítóegyesület szolyvai 
köre ez évi tavaszi gyűlését a volóczi áll. el. 
népiskolában május hó 27-én tartja, mely 
után kirándulást rendez a közeli havasokra. 
A BTanítók Házáról" Leviczky Miklós b.-szt.-
miklósi áll. el. isk. tanító tart fölolvasást. 

— Halálozások. Eúthy Ida, faddi tanítónő 
április hó 27-én 21-éves korában meghalt. — 
Kessler Mária, fegy verneki r. k. tanítónő április 
6-án meghalt. — dr. Horváth András hunyad-
vármegyei kir. segédtanfelügyelő, április hó 
28-án, életének 24. évében, Budapesten el-
hunyt. Áldás legyen emlékükön! 

T a r t a l o m : Föladataink. Mező Dániel. — Polgári 
iskolai tanítók sérelme. Mosdóssy Imre. — Az osztott 
(hat-tanítós) elemi népiskola tanterve. — S z ü n ó r a : 
Szűcs János. Jókai Mór. — Hivatalos rész. — Egye-
sületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Első melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 19-ik számához. 

Tanítók Háza. 
A „Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága" és az 
„Eötvös-alap orsz. tanítóegyesülete" által a Tanítók 

Háza ügyében a tanítósághoz intézett fölhívása. 

Az ezidei húsvéti közgyűlés a „Tanítók 
Háza" ügyét tárgyalván, erre vonatkozó, itt is 
közölt fölhívásunkat az összes hazai tanító-
egyesületek és testületeknek azzal a kére-
lemmel küldjük meg, hogy véleményüket, 
határozataikat hozzánk f . évi augusztus hó l-ig 
beküldeni szíveskedjenek. 

Tekintetes Elnökség! 
Szeretve tisztelt Kartársak! 
A „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-

sága", a mely ma már 86 tanítóegyesület, és 
15.459 népoktatásügyi munkás nevében emel-
heti föl szavát, a folyó évi márczius 30-án 
Budapesten megtartott tavaszi közgyűlése 
alkalmával nagy érdeklődés közepette foglal-
kozott a „Tanítók Házá"-nak innen-onnan 
tíz éve vajúdó eszméjével, s egyhangúlag 
hozott határozatával a „IV-ik és az V-ik 
egyetemes néptanítói gyűlés" és a „ II. országos 
és egyetemes tanügyi kongresszus" által elfo-
gadott indítványokhoz csatlakozván, kijelenté, 
hogy 

„a tanítóság és a magyar haza anyagi és 
kulturális érdekei egyaránt megkövetelik, hogy 
az ország fő- és székvárosában a népnevelési 
munkásoknak a tudományos- és műegyetemen, 
az állatorvosi akadémiában, a vasúti- és a posta-
tiszti tanfolyamokon, a zeneakadémiában, a 
mintarajziskolában, a festészeti és szobrászati 
művészképző intézetben, a rajztanárképzőben, a 
mester-iskolában, a műiparrojziskolában, a 
sziniképezdében és más ezekhez hasonló magasabb 
fokú tanintézetekben tanuló fiai számára egy, 
legalább is 150 i f j ú befogadására alkalmas 
ház emeltessék, a melynek egyik, a „Tanulók 
Otthonától" teljesen elkülönítendő része, oly 
módon tervezendő és építendő föl, hogy abban 
az országos jellegű és a fővárosi tanítóegye-
sületek irodái, tanácskozó- és esetleg szórakozó-
helyiségeket nyerhessenek, a fölállítandó országos 
pedagógiai könyvtár él legyen helyezhető, és a 
vidékről a nyári szünidő alatt a fővárosba tan-
folyamok hallgatása végett vagy más czélból 
fölgyülekező tanítók mértékéit díjért lakást és 
élelmezést találhassanak.' 

Hogy mi indította a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságát ezúttal ismételten eme 
kijelentésre, erre nézve bőséges fölvilágosítást 
nyújt az „Eötvös-alap* gondozói által közzé-
tett s a „Tanítók Háza" eszméjének törté-
netét előadó közlemény, a melyből itt a követ-
kezőket kell fölsorolnunk: 

Az „Eötvös-alap országos tanítóegyesülete", 
a melyet 1890 ben a „IV-ik egyetemes nép-

tanítógyülés", 1896-ban pedig az „V-ik egye-
temes néptanítógyillés" és a „Il-ik országos 
és egyetemes tanügyi kongresszus" a „Tanítók 
Házának* létrehozásával megbízott volt, az 
eszme megvalósításában még ma sem jutott a 
kezdet elejénél tovább, holott az „Eötvös-alap" 
gondozói és velük egyetértőleg a magyar 
tanítóság leglelkesebb és legbuzgóbb tagjai 
korántsem kímélték a fáradságot és az áldo-
zatot, mióta magasztos föladatuk megoldása 
érdekében müködniök kellett és lehetett. 

Tanulmányozták a külföldi nagyobb városok-
ban létező „Tanítók otthonait" és „Tanító-
házak"' szervezetét, berendezését és belső 
életét; elkészíttették a budapesti „Tanítók 
Házának" vázlatos szervezetét, az épület terv-
rajzát és bemutatták ezeket a közoktatásügyi 
kormány és a székesfőváros hatósága előt t ; 
három ízben folyamodtak a székesfőváros ható-
ságához alkalmas telek adományozása végett, 
két izben keresték föl ez ügyben küldöttségileg 
Budapest polgármestereit, a székesfőváros taná-
csosait és a törvényhatóság pénzügyi bizottságá-
nak tagjait; ötrendbeli kérvénynyel járultak, 
támogatást és segélyt esedezve, a magas közok-
tatásügyi ministerium elé, pártfogást és támo-
gatást kérő leveleket intéztek Magyarország 
összes vármegyéihez, ezek főispánjaihoz, kir. 
tanfelügyelőihez és alispánjaihoz, évenként ezer 
meg ezer kérőlevélhez kapcsolt gyűjtő-ívet küld-
tek szét a magyar társadalom tagjaihoz, a pénz-
intézetekhez, a népoktatásiigyi intézetek igaz-
gatóihoz, sőt még egyes más kartársakhoz is. 
Szerkesztettek és kiadattak a „Tanítók Háza" 
és az „Eötvös-alap" javára a nép és a föl-
serdült ifjúság számára a ministerium által is 
melegen ajánlott népszerű történeti olvas-
mányokat tartalmazó olcsó füzeteket, művészi 
képekkel diszített iskolai bizonyítványok kiál-
lításához való lapokat; és nem mulasztották 
el a sajtó segedelmeért való könyörgéseket 
sem. Ezekből úgy véljük, eléggé kitűnik, hogy 
az „Eötvös-alap országos tanítóegyesülete" 
a maga részéről minden tőle telhetőt megtett 
a „Tanítók Háza" eszméjének megvalósítása 
érdekében. Hogy miben mutatkozik tevékeny-
ségének eddigi sikere, kitűnik a következőkből: 

Az „Eötvös-alap országos tanítóegyesülete* 
eddigelé, a lefolyt 9 hosszú esztendő alatt, a 
„Tanítók Háza" érdekében kifejtett munkás-
ságával mindössze csak mintegy 20.000 frtot 
tudott összegyűjteni. Ezen 20.000 frtnyi ösz-
szeghez a magyar társadalomnak nem a tanítói 
karhoz tartozó tagjai a székesfővárosban 10.030, 
a vidéken pedig 2120 frttal, maguk a taní-
tók pedig Budapesten 3600, a vidéken meg 
4250 frttal járultak. 

Ezekből az adatokból azt olvashatja ki 
mindenki, bogy a „Tanítók Háza" eszméje-
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ért csakis az egyetemes néptanítói gyűléseken 
és a Il-ik orsz. és egyetemes tanügyi kon-
gresszus közgyűlésén lelkesültek a magyar-
országi tanítók; de e gyűlések lefolyása 
után ezzel az eszmével a magyar tanítóság-
nak csakis egy kis töredéke törődött; mert 
hogyha csak tízezernyi magyar tanítóban 
ébredt volna is föl ezelőtt már 9 évvel az 
eszme megvalósítására késztő erős és kitartó 
akarat, úgy az 1890-ik évi augusztus 20-ika 
óta már legalább is 90.000 forintnak lehetett 
volna csupán csak a tanítóság részéről az 
„Eötvös-alap" pénztárába a „Tanítók Háza" 
czéljaira befolynia és ez esetben a müveit 
magyar társadalóm is bizonyára még hat-
hatósabban támogatta volna az „Eötvös-alap 
orsz. tanítóegyesületet" föladatának megöl-

o . O 
dásában, mint a hogyan ezt eddigelé meg-
cselekvé. 

Nem jó kedvvel, sőt vérző szívvel, hanem 
azért mégis ki kell mondanunk, hogy az 
„Eötvös-alap'1 gondozói a „Tanítók Házát", a 
rajongó lelkek palotáját, csak azért nem való-
síthatták meg eddigelé, mert az ország tanító-
ságának nagy többsége nem mutatta még ki 
egyértelmiíleg, kitartó és tettekben is nyilvánuló 
crkölcs-i erővel, hogy a legszebb tanítói jótékony 
és a legéletrevalóbb nemzeti közművelődési 
•intézetei; egyikét Isten dicsőségére s a nemzet 
segedelmével létre akarja hozni. 

Szívlelje meg mindegyikünk az elveszett 
9 esztendő tapasztalatainak a következő 
tanulságát: „Ha azt akarja az ország tanító-
sága, hogy az „Eötvös-alap orsz. tanítóegye-
sülete" által a „Tanítók Háza" eszméjénél; 
megvalósítása érdekében az országgyűlés, a 
magas kormány, a székesfőváros, a vármegyéi; 
és az iskolai hatóságok elé terjesztendő kér-
vényeknek ezentúl meg tegyen a kívánatos 
sikerük, úgy lépjen kiki a magyar tanítóikar 
tagjai közül azoknak a kartársaknak a tisztes 
sorába, a lik a „Tanítók Háza" eszméjéért 
nem csak lelkesedni, hanem tenni és áldozni 
akarnak; mert a míg az „Eötviis-alap" gon-
dozói nem képesel; kérvényeik mellé csatolandó 
kimutatásokkal beigazolni, hogy a „Tanítók 
Házának" fölépítését a magyarországi tanítók 
nagy többsége tettekben, áldozatokban is nyil-
vánuló erkölcsi erővel kivánja, addig az 
„Eötvös-alap országos tanítóegyesületének" ezek 
a folyamodványai a kellő figyelemben sehol 
nem részesülhetnek." 

\ együk fontolóra, hogy a mit az ország-
gyűlés, a magyar kormány, a székesfőváros, 
a vármegyék, a városok és az iskolai ható-
ságok a „Tanítók Háza" érdekében az ország 
tanítósága nagy többségének a kérelmére és 
javára megadhatnak, megtehetnek, azt eset-
leg meg kell a tanítóság csak egy kis töre-

dékétől tagadniok; mert a mit csak a tanító-
ságnak csak egy kis töredéke óhajt, az meg-
lehet, nem is tekinthető valójában nemzeti, 
országos jelentőségű ügynek. 

Ámde hát csakugyan olyan nagyjelentő-
ségű, fontos ügye-e tehát ennek a „Tanítók 
Házának" a létrehozása, mint a minőnek azt 
az „Egyetemes néptanítógyülések", a I l i k 
orsz. és egyetemes tanítókongresszus, az 
„Eötvös-alap" gondozói és a „Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottsága" tartják? Érde-
mes-e a „Tanítók Háza" eszméjének a meg-
valósítása, hogy erre a magyar tanítóság a 
saját csekély anyagi erejéből is áldozva, 
megnyerje ez eszmének a magyar társada-
lomnak nemesen érző tagjait, a székes-
fővárost, a vármegyéket és a kisebb-nagyobb 
politikai községeket, a kormányt és az 
országgyűlést ? 

Erre a kérdésre, úgy véljük, ma már min-
den egyes magyar tanító, a ki egyúttal 
családapa is, megtalálja önön szivében a 
helyes feleletet. Nem hiszszük, nem hihetjük 
el, hogy akadna családos tanító e hazában, 
a ki velünk együtt el ne ismerné, hogy a 
magyarországi tanítóságot is dúsan meg-
áldotta Isten kiváló szellemi tehetségekben 
gazdag sarj adókokkal; de megtagadta tőlük 
azt az anyagi jólétet, a mely lehetővé tehetné 
az egyik-másik tanítóra nézve, hogy jeles 
tehetségű gyermekét, e haza s a nemzet 
szolgálatára s dicsőségére, a neki hajlamainál 
és tehetségeinél fogva leginkább megfelelő o O o o 
életpályára kiképeztesse; és ezért nem kétel-
kedünk abban sem, hogy velünk együtt e 
haza minden egyes tanítója ne tartana' 
kívánatosnak és méltányosnak, hogy azokat 
a kartársakat, a kiket a Mindenható jeles 
szellemi erőkkel fölruházott gyermekekkel 
áldott meg, ne csak a kartársak és a társa-
dalom, hanem még a politikai községek és 
az állam is kellőképen támogassák kiváló 
tehetségekkel megáldott gyermekeik kiképez-
tetésében. 

És hogy a magyar tanítóság nagy több-
ségében ez a fölfogás ma már erős meg-
győződéssé vált, bizonyítják azok az áldáso-
sán működő internátusok, a melyeket egyik-
másik városban a kartársak buzgósága, a 
róm. kath. főpapság áldozatra kész támoga-
tásával a tanítók fiai számára fölállított volt 
és az a hatalmas mozgalom, a mely nemesen 
érző, fenkölt szellemű ministerünk ő nagy-
méltóságának buzdításul szolgáló kijelentései 
következtében az ország különböző részeiben 
megindult oly czélból, hogy az egyes erre 
legalkalmasabb városokban a vidéki tanítók 
fiai számára internátusok állíttassanak föl. 

Vajha e mozgalomnak minél előbb meg-
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lenne mindenütt a kivánatos és kellő sikere; 
mert ez esetben még több kiváló tehetségű 
tanítógyermek küzdhetné föl magát arra a 
magaslatra, a melyen nemzetünknek díszeit, 
legkiválóbb munkás vezetőit tiszteljük. Ámde, 
ha vidéki városainkban a tanítók fiainak 
internátusai meglesznek, űgv csakhamar 
ki fog tűnni, hogy a „Tanítók Házának" a 
fölépítése nemcsak itt Budapesten, hanem 
még Kolozsvárott is elhalaszthatlan köteles-
sége a magyar tanítóságnak, a társadalom-
nak és a kormánynak. 

Mert hiszen már most is, a midőn még 
nincsen egy-két olyan internátusnál több, a 
melyben a tanítók fiai a vidéken könnyebb 
szerrel előkészülhetnének a magasabbfokú 
szakiskolákra és egyetemekre, bizonv-bizony 
150-nél is több vidéki tanítónak a fia foly-
tatja itt Budapesten keserves küzdelmek 
közepette magasabbfokú tanulmányait. Avagy 
nem erről tanuskodnak-e a következő adatok : 

Az „Eötvös-alap országos tanítóegyesület" 
által megszerzett ingyen déli étkezés jótéte-
ményében való részesítéseért folyamodott a 
jelen 1898—99. tanév elejétől máig 132 tanuló. 

Ezek között 86 néptanító fián kívül volt 
26 olyan ifjú, a ki maga szerzett már tanítói 
oklevelet és most tovább óhajt tanulni. A jó-
téteményt kérte ezeken kívül 2 kisdedóvó, 
5 képezdei tanár, 2 hitoktató, 8 polg. iskolai 
tanár, illetőleg tanítónő és 3 középtanodai 
tanár gyermeke. 

Az ingyen déli étkezés jótéteményében ré-
szesült, illetőleg részesülő 106 tanuló közül 
82 tanítónak és 2 kisdedóvónak a fia; ezeken 
kívül jutott e jótéteményből 8 olyan ifjúnak 
is, a ki maga szerzett már tanítói oklevelet, 
a többi ingyen déli étkezést élvező ifjú között 
van 5 képezdei, 5 polgáriskolai, 1 hitoktató 
és 3 középtanodai tanárnak a gyermeke. E 
106 tanuló közül 39 a tudományos egyetemet, 
22 a műegyetemet, 17 a polg. isk. tanító-
képző-intézetet, 9 a rajztanárképezdét, 4 az 
állatorvosi akadémiát, 2 a zeneakadémiát, 2 a 
főipariskolát, 3 a vasúti tiszti tanfolyamot, 2 
a kereskedelmi tanfolyamot, 6 az elemi tanító-
képezdét látogatja. 

Ügy hiszszük, hogy ez az egy-két adat is 
eléggé meggyőzhet mindenkit arra nézve, 
hogy a „Tanítók Házának", a tanulók inter-
nátusát magába fogadó része meg fog telni 
évről-évre még az esetben is, ha azt nem 
150, hanem 250 ifjú számára tervezzük és 
építtetjük is föl, mert legyen csak egyszer 
meg a tanítók fiainak ez a hajléka, majd 
meglátjuk, liogy mily nagy számmal kere-
sik föl a mi gyermekeink a főipariskolálcat, 
mechanikai és elektrotechnikai tanfolyamokat, 
szóval a magyar ipar emelését cze'lzó, szak-

szerű műveltséget nyújtó, virágzásnak indult 
tanintézeteinket is. 

Egyébként más irányban is nagy szolgála-
tot tehet a nemzeti közművelődésnek, majd ha 
meglesz a tanítók fiainak ez a budapesti in-
ternátusa. Megkönnyíti ez az intézet a jövő-
ben a kormány által elrendelendő különböző 
szünidei tanítói és tanári tanfolyamok meg-
tartását, a serdültebb ifjúságnak tanáraik 
vezetése mellett ide, az ország szivébe való 
fölzarándoklását stb. 

Hogy pedig a „Tanítók Házának* arra a 
részére is égető szüksége van, a mely az orszá-o O • 
gos és a budapesti tanítóegyesületek és tes-
tületek hivatalos helyiségeit, tanácskozó-ter-
meit és az országos pedagógiai könyvtárt ma-
gába fogadhatja — azok előtt, a kik mai haj-
léktalan állapotunkat ismerik, fölösleges fej-
tegetnünk. 

Tekintetes elnökség! Szeretve tisztelt kar-
társak! A föntebb előadottakból úgy véljük, 
teljesen kiviláglik, hogy mi indította a „Ma-
gyarországi Tanítók Orsz. Bizottságát" folyó 
évi tavaszi közgyűlése alkalmával a „Tanítók 
Háza" ügyére vonatkozó határozatainak a 
meghozatalára. 

Ä „Magyarországi Tanítók Országos Bi-
zottsága" elérkezettnek látja az időt, a mely-
ben a magyarországi népoktatásügyi munká-
sok nagy többségének a „Tanítók Háza" esz-
méjének megvalósítása érdekében a tettek 
terére kell lépnie és erős, kitartó áldozatokra 
is kész erkölcsi erővel kell az „Eötvös-alap orsz. 
tanítói egyesületét" abban támogatnia, hogy a 
„Tanítók Háza* első sorban itt Budapesten, 
azután pedig nyomban Kolozsvárott is fölépül-
jön és ezt annyival is inkább vallja, mert ha 
valaha, úgy ezidöszerint rendkívül kedve-
zőknek véli a körülményeket is a „Tanítók 
Háza" eszméjének a megvalósítására. Hiszen 
nagy Eötvösünk székébe, hála a Gondviselő-
nek, oly férfiú került ismét, a ki nemzetne-
velő hivatásának magaslatán állva, érzi és 
tudja, miben kell a magyar néptanítóságnak 
tettekben megnyilatkozó óhajtását támogatnia. 
Bízzunk az ő atyai jóságában és bölcsességé-
ben, hiszen ő a közelmúltban biztos reménysé-
get nyújtott még arra nézve is, hogy a tanítók 
fiai számára az erre legalkalmasabb vidéki 
városokban is szervez internátusokat: a „Ta-
nítók Házában", itt Budapesten fölállítandó 
tanulók otthonára vonatkozólag pedig már 
az 1895-ik évben a törvényhozó testület előtt 
előadott programmbeszédjében imígy szólott: 

BTisztelt Ház! Nem tartozik szorosan ide, 
de általában vére a.i egy etemre nézve nekem 
egg régi kedvenc.: eszmém van. Sokszor hittant 
magam előtt ifjakat, bizony sokat, elsárgult, 
fonnyadt arczczal és sokszor kérdeztem magam-

19* 
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ban, hogy vájjon hol töltik el ezek a nap leg-
nagyobb részét?* 

„Én az internátusokat nagyobb mérvben 
óhajtanám az egyetemek mellett fölkarolni és 
pedig, mondom, még magánvállalkozás útján is 
helyes volna, ha több ily internátus keletkeznék, 
a hol az egyetemi ifjak elhelyezést nyerhetnének. 
És itt nem gondolok csak a jótékony intéze-
tekre ; hiszen még a vagyonosabbak számára is 
mennyi megnyugvás a szülőknek az, ha egy jó 
internátusban helyezhetik el fiaikat. Az állam 
azt/ín azt tehetné, hogy a szegényebb sor-
siíaknak bizonyos számú internátusi helyeket 
állapítana meg s a magán jótékonyság is te-
hetne valamit ily helyeknek a megalapítására."' 

Ezeknek előrebocsátása után a „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága* és az 
„ Eötvös-alap országos tanítóegyesület* nevében 
a következő kérelemmel járulunk Magyaror-
szág összes tanítóegyesületeihez és tanító-
testületeihez : 

1. Tegyék magukévá a „Magyarországi Ta-
nítók Országos Bizottsága* által a folyó évi 
márczius hó 30-án tartott tavaszi közgyűlésen 
a „Tanítók Háza* eszméjének megvalósítását 
czélzó és ennek a fölhívásnak az elején be-
mutatott határozatot és nyilatkoztassák ki a 
legközelebb megtartandó gyűléseiken, hogy a 
„Tanítók Házának* első sorban Budapesten, 
azután pedig Kolozsvárott való fölállítását a 
maguk részéiről nemcsak kívánatosnak, hanem 
sürgctó'sen szükségesnek is tartják és hogy ezek-
nek a „Tanító Házaknak* a fölállításához nem-
csak erkölcsi, hanem anyagi erejükkel is készek 
hozzájárulni. 

2. Intézzen minden egyes magyarországi 
tanítói egyesület és testület külön-külön egy-
egy folyamodványt a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottsága" útján a nagyméltóságú 
vallnis- és közoktatásügyi magyar királyi minis-
ter úr ő kcgyelmességéhez, a melyben minden 
egyes egyesület es testület a maga részéről 
is kérje arra ő nagyméltóságát, hogy az 
„Eötvös-alap országos tanítóegyesület" részé-
ről a „Tanítók Háza" eszméjének megvalósí-
tása érdekében hozzá fölterjesztett kérvények 
ügyét minél előbb kegyelmesen elintézni mél-
tóztassék. 

3. Keresse meg minden egyes tanítói egye-
sület e's testület az „Eötvös-alap" gondozói 
által később megjelölendő időben a saját vár-
megyéjének a köztörvényhatóságát is kérvény 
útján a végből, hogy az „Eötvös-alap orszá-
gos tanítóegyesülete" részéről hozzá még az 
lS93-ik esztendőben benyújtott s a jelen 
évben újból benyújtandó folyamodványt ked-
vezően elintézni kegyeskedjék. 

4. Mondja ki minden egyes tanítóegyesület 
és testület, hogy az „Eötvös-alap orsz. tanítói 

egyesület'' alapszabályainak oly módon való 
átalakítását kívánatosnak és szükségesnek 
tartja, hogy az „ Eövös-alap a mely az 
ország tanítóságának elidegeníthetlen és meg-
oszthatlan közös vagyonát képezi, évről-évre 
mindegyre és minél előbb annyira gyarapod-
hassék, hogy az eddigelé kifejtett jótékony-
ság gyakorlása mellett nemcsak a Budapesten 
és Kolozsvárott fölállítandó „Tanítók Házá-
ban", hanem minden egyes más, a tanítók 
gyermekei számára fölállítandó internátusban 
is minél hathatósabban támogathassa azoknak 
a kartársaknak a gyermekeit, a kik az 
„Eötvös-alap országos tanítóegyesület" köte-
lékéhez tartoznak és ezen egyesület alapszabá-
lyaiban előírt kötelességeiknek eleget tesznek. 

5. Küldjön ki minden egyes tanítói egye-
sület és testület a maga kebeléből egy csupán 
csak az „Eötvös-alap országos tanítóegyesülete" 
kötelékéhez tartozó tagokból álló olyan bizott-
ságot, a mely az ország összes tanítóegyesü-
leteivel és testületeivel még a f. é. junius 
havában közlendő s az „Eötvös-alap országos 
tanítóegyesület" szabályzatainak módosításá-
val foglalkozó javaslatot megvitatván, az ezen 
javaslatra vonatkozó véleményes jelentését a 
bizottságot kiküldő egyesület elnöksége útján 
az .Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület" elnök-
ségéhez f. é. aug. l-ig beszolgáltatni kész. 

6. Azok a tanítóegyesületek, a melyek 
eddigelé nem tartoztak az „ Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület" örökös tagjai közé, lépjenek 
be ezen egyesületbe a „Tanítók Háza" alap-
jához csatolandó 100 forintnyi örökös tag-
sági díjjal, a melynek első 25 frtnyi részle-
tét azonnal szolgáltassák be az „Eövös-alap" 
pénztárába (Budapest, VII., Wesselényi-utcza, 
Schmidt Albin pénztáros), hogy ily módon 
megszerezhessék a jogot ahhoz, hogy magu-
kat az „Eötvös-alap orsz. tanítóegyesületének" 
gyűlésein képviseltethessék, a mely az Eötvös-
alap jótéteményeihez kívántatik és az alap-
szabályokat módosítani van hivatva. 

7. Sürgessék a kartársakat az ország taní-
tói egyesületei és testületei arra, hogy lép-
jenek azonnal, a míg még az új alapszabály-
zatok el nem készülnek, az „Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület" kötelékébe, és küldjék be 
minél előbb az „Eötvös alap pénztárába", ha 
még nem működtek öt évnél tovább, legalabb 
visszamenőleg négy évre szóló egy-egy frtnyi 
rendes évdíjat, ha pedig már öt évnél régebb 
idő óta szolgálják a tanügyet, legalább is a 
20 forintnyi örökös tagsági díjnak első két 
öt-öt forintos részletét, mert az „Eötvös-alap 
orsz. tanítóegyesülete", alapszabályainak módo-
sítása alkalmával, azokra a kartársakra nézve, 
a kik évek hosszú során át egy fillérrel sem 
járulnak az „ Eötvös-alap hoz" és csak akkor 
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lépnek annak tagjai közé, a midőn már köze-
ledik az idő, melyben az alap támogatását 
igénybe kénytelenek venni, a midőn a 20 frt 
örökös tagsági díjnak beszolgáltatásával leg-
alább is 50 forintnyi jótétemenyben akarnak 
azonnal részesülni, — igen természetesen és 
helyesen, rendkívül meg fogja nehezíteni az 
„Eötvös-alap" jótéteményeihez való jogosult-
ságnak a megszerzését. 

Nem annyira az egyesületi közgyűléseken 
való rendszeres tárgyalás, mint inkább az 
eszmék megérlelése ezéljából megindítandó 
tárgyalások irányzása végett közöljük itt, 
mélyen tisztelt kartársainkkal azokat a főbb 
tételeket is, a melyek közöttünk a „Magyar-
országi Tanítók Bizottságának" tagjai és az 
„Eötvös-alap" gondozói között az „Eötvös-
alap országos tanítóegyesület" alapszabályain 
a „Tanítók Háza" édekébeneszközlendő módo-
sításokra vonatkozólag fölmerültek. 

I. Az „Eötvös-alap orsz. tanítóegyesülete", 
valamint az általa gondozott „Eötvös-alap" 
és a „Tanítók Háza" alapjai, a miként 
eddig érvényben levő alapszabályzat 51. §-a 
előírja, ezentúl is mindenkor a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister főfelügyelete 
alatt állanak, ki is a főfelügyeletet egy 
általa kinevezendő ministeri biztos által gya-
korolja. 

II. Azok a jogok, a melyeket az egyesület 
eddigi tagjai a jelenleg érvényben álló alap-
szabályok értelmében megszereztek, módosí-
tandó alapszabályok által is sértetlenül meg-
tartatnak. 

III. A Budapesten és a Kolozsvárott föl-
állítandó „Tanítóházak"-at csakis a köz-
oktatásügyi Minister Ur 0 Nagyméltósága 
építtetheti föl és rendeztetheti csak be állam-
segélyből, minek következtében ezeknek az 
épületeknek a tulajdonjoga az államé, az 
épületek tatarozásának gondjaival együtt. 

IV. A „Tanítók Házaiban" fölállítandó 
„Tanulók Otthonát" és a „Tanítóegyesületek 
helyiségeit" a kormány átengedi használatra 
az „Eötvös-alap országos tanítóegyesületnek", 
a mely tartozik a „Tanulók Otthonának" és 
a „Tanítók helyiségeinek" jókarban tartásáról 
és általában ezen intézetek föntartásáról 
gondoskodni. 

A'. Az „Eötvös-alap" és a „Tanítók Háza" 
által nyújtható jótéteményekben csak azok az 
egyének részesíthetők, kik az Eötvös-alap 
orsz. tanító-egyesület kötelékéhez tartoznak, 
avagy a kik ezen jótéteményekre más alapon 
megszerzett úton az alapszabályzat értelmé-
ben jogosultsággal bírnak. 

VI. Az egyesület által nyújtandó jótéte-
mények kiosztását, a mennyiben erre nézve 
az „Eötvös-alap"-hoz és a „Tanítók Házának" 

alapítványokra vonatkozó alapító oklevelek 
másként nem intézkednek, ezentúl is egy 
olyan országos jellegű bizottság végezi, a 
melyben az egyesület tisztikarán, a „Tanítók 
Háza igazgatótanácsának", a központi gvűjtő-
bizottság tagjain kívül szavazati joggal bír-
nak, az egyezer forintot vagy ennél is nagyobb 
összeget befizető egyének, vagy testületek 
fölhatalmazott képviselői, azoknak a tanító-
egyesületeknek vagy testületeknek a fölhatal-
mazott képviselői, a melyek az egyesület 
pénztárába a 100 frtnyi örökös tagsági díjat 
már hiány nélkül beszolgáltatták. 

VII. A Tanítók házaiban fölállítandó „Tanuló-
otthonok" felügyeletét és igazgatását az ezen 
czélra felerészben a közoktatásügyi magyar 
kir. minister úr által kinevezendő, felerészben 
pedig az „Eötvös-alap orsz. tanító-egyesüle-
tének" jótéteményeit kiosztó orsz. bizottság 
által megválasztandó 30 tagból álló igazgató-
tanács eszközli, az Eötvös-alap gondozói által 
elkészítendő, a minister úr által megerősítendő 
szabályzat értelmében. 

VIII. Az „Eötvös-alap orsz. tanító-egyesü-
lete" 20.000 darab kamat- és bélyegmentes 
részes-jegyet bocsát ki, a melyeknek értéket 
50 év leforgása alatt az illetőknek vagy 
készpénzben vagy a nyújtott jótéteményekben 
fizeti vissza. E részes- jegyekre vonatkozólag 
egyelőre a következő tudnivalókat közölhetjük : 

A) A részes-jegyek 25 forintnyi értékét 
5-forintos évi részletekben is be lehet szol-
gáltatni, az Eötvös-alap pénztára az 5 frt évi 
részletekben is megszerezhető részes-jegyeket 
csak akkor szolgáltatja ki, a midőn azoknak 
az értéke már teljesen befizettetett. 

B) A ki ily részes-jegv birtokában van, 
ezen az alapon : 

a) örökös tagja az egyesületnek s a tag-
sági díjnak további fizetése alól föl van 
mentve; 

b) tagja annak az egyesületi közgyűlésnek, 
a mely a saját kebeléből választja azon tago-
kat, kik döntenek az Eötvös-alap ösztöndíjai, 
valamint a Tanítók Háza kedvezményei fölött; 

c) ajánlási joggal bírnak úgy az Eötvös-
alap ösztöndíjaira, valamint a Tanítók Háza 
kedvezményeire. Ajánlani azonban csakis az 
Eötvös-alap orsz. tan.-egvesület rendes, ille-
tőleg rendkívüli tagjainak a gyermekeit lehet 
az alapszabályzatok figyelembe vétele mellett. 

C) Minden egyes részes-jegy 2 részből áll: 
egy törlesztő- és egy szelvénv-ívből. 

D) A törlesztő-ív megsemmisül: 
a) ha a részes-jegy törlesztetik, a tulajdo-

nosa visszakapta a 25 fr tot ; 
b) ha a tulajdonos a B) czikkely c) alatti 

jogával élt és ajánlata alapján egy tanító 
gyermeke kedvezményben részesülhet. 
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E) A szelvény-ív a részes-jegy tulajdonosáé 
annak haláláig és a B) czikkely b) és r) 
alatti pont kivételével ugyanazon jogokkal 
bír mint a teljes részes-jegy tulajdonosa. 

h) A teljes részes-jegyek (törlesztő- és 
szelvény-ív) névre szólnak ugyan, de egy 
korona csekély átiratási díj lefizetésével bár-
kire átruházhatók. 

F) A szelvény-ív nem ruházható át másra, 
annak tulajdona marad, ki a teljes résáes-jegy 
utolsó birtokosa volt. 

GJ A mennyiben a szelvény-ív tulajdonosa 
az egyesületnek rendes vagy rendkívüli tagja 
volt, árvái az „Eötvös-alap" és a „Tanítók 
Háza" által nyújtott jótétemények kiosztása 
alkalmával mindig kiváló figyelemben része-
síttetnek. 

Törlesztési terv 
20.000 drb részes-jegyről, melyek 50 év alatt 

törlesztendők. 
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IX. Az „Éö1vös-alap országos tanító-egye-
sületének" alapszabályzatait, hogy a kibo-
csájtandó részes-jegyek a lehetőleg legnagyobb 
számban minél előbb elhelyezhetők legyenek, 
a következők figyelembe vételével kell átala-
kítanunk: 

1. Az egyesületben rendes, rendkívüli, pár-
toló, alapító és tiszteletbeli tagok legyenek. 

2. Iiendes tagok lehetnek, miként eddigelé, 
a magyarországi népoktatásügyi intézetekben, 
kisdedóvó-intézetekben, népiskolákban, polgári 
iskolákban s az ezekhez hasonló fokú intéze-
tekben, árvaházakban, alsófokú ipar- és keres-
kedelmi iskolákban, nemkülönben a kisded-
óvókat és a tanítókat képző intézetekben 
működő nevelők, tanítónők és tanárok, továbbá 
a népoktatásügyi tanfelügyelők és tanfelügyelő-
ségi hivatalnokok, ha az egyesület pénztárába 
évenként beszolgáltatják a három korona 

tagsági díjat vagy kiváltják az egyesület által 
kibocsátott 50-koronás névre szóló részes-
jegyet. 

3. Rendkívüli tagok lehetnek azok a nem 
a népoktatásügyi intézetekben működő taná-
rok, a kik az „Eötvös-alap országos tanító-
egyesület" által föntartandó „Tanítóházak" 
alapjához az egyesület által kibocsátandó 
50-koronás névre szóló részes-jegyet kivált-
ják, megszerzik. 

4. Pártoló tagja lehet az egyesületnek min-
den egyes honpolgár, testület, társaság, egye-
sület, egyházi vagy politikai község és ható-
ság, ha a kibocsátandó 50-koronás részes-
jegyből legalább is egyet magához vált, avagy 
a kit az egyesület közgyűlése az „Eötvös-
alap gyűjtő és kezelő központi bizottság" 
ajánlatára ilyenül megválaszt. 

5. Alapító tagja lehet az egyesületnek min-
den egyes honpolgár, egyesület, testület, tör-
vényhatóság, egyházi és politikai község, ha, 
az az egyesület által gondozott „Eötvös-alap-
hoz" avagy a „Tanítóházak" alapjához leg-
alább 200-koronás alapítványnyal hozzájárul, 
vagy az alapítványi összegnek 5° kamatját 
a tőke teljes beszolgáltatásáig az egyesület 
pénztárába beszolgáltatja. 

ti. Az egyesület tiszteletbeli tagjaiul az 
„Eötvös-alap gyűjtő és kezelő központi bi-
zottság" ajánlatára az egyesület közgyűlése 
hazánk ama polgárait választja meg, a kik 
az ország közoktatásügyének fejlesztése avagy 
a tanítóság anyagi jólétének emelése és az 
egyesület érdekeinek az előmozdítása körül 
kiváló érdemeket szereznek. 

7. Az egyesület rendes tagjai, kik a fön-
tebbi 2 ik pontban előírt kötelezettségnek 
eleget tesznek, résztvehetnek az egyesület 
közgyűlésein és azokon tanácskozási és sza-
vazati joggal bírnak. Az egyesület rendes tag-
jaiból alakítják meg a nem országos jellegű 
tanítóegyesületek és testületek a saját kebe-
lükben szervezendő „Eötvös-alap-gyüjtö helyi 
bizottságokat", a melyeknek a hatáskörét a 
jelenleg érvényben levő alapszabályzat eléggé 
világosan körvonalozza. 

8. Azok a rendes tagok, a kik már öt esz-
tendeje vagy még régebb idő óta működnek 
a népoktatásügy szolgálatában, még a részes-
jegyek megszerzése esetében is csak akkor 
tarthatnak azonnal jogot az „Eötvös-alap" és 
a „Tanítók Háza" alapja által nyújtható 
összes jótéteményekre, ha ezt a jogot a jelen-
leg érvényben levő alapszabályzat értelmében 
már eddigelé megszerezték, avagy pedig ezt 
még a módosítandó alapszabályok megerősí-
tésének ideje előtt teljesen megszerzik a fön-
tebb egy ízben már előadott úton-módon. 
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Azok a régebben szolgálatban álló rendes 
tagok, a kik csak a jelen év folyama alatt 
módosítandó egyesületi alapszabályok szente-
sítése után lépnek az , Eötvös-alap" kötelé-
kébe, az egyesület által nyújtható jótétemé-
nyek közül egyelőre, legalább is öt esztendeig, 
csupán csak azokra tarthatnak igényt, a 
melyekhez az egyesület rendkívüli tagjai is 
azonnal jogalaphoz jutnak, a mint az 50-ko-
ronás részes-jegvet teljesen magukhoz vált-
ják ; de megszerezhetik az ilyen rendes tagok 
az egyesület által nyújtható összes jótétemé-
nyekre vonatkozó jogosultságukat is külön-
külön oly módon, hogy befizetik egy év lefor-
gása alatt az .Eötvös-alap" pénztárába szol-
gálati éveiknek számához mérten annyiszor O . . . 
az egy-egv forintnyi tagsági évdíjat, a hány-
szor ezt már be lehetett és be kellett volna 
szolgáltatniok. 

9. Azok a rendes tagok, a kik a módosí-
tandó alapszabályok megerősítésének ideje előtt 
avagy azután megszerezték vagy megszerzik 
az egyesület által nyújtható összes jótétemé-
nyekben való részesülhetésnek a jogosultságát, 
igényt tarthatnak arra: 

a) hogy gyermekeik a „Tanítók Háza" 
alapja által biztosítható jótéteményekben 
részesíttessenek; 

b) hogy a közép- és felsőfokú iskolákban 
jó vagy jeles sikerrel tanuló, jó erkölcsű gyer-
mekeik az „Eötvös-alapból" ösztöndíjakat kap-
janak ; 

e) hogy az esetben, ha saját maguk hosz-
szabb ideig tartó, súlyos betegségbe esnek, 
segélyben részesíttessenek; 

d) hogy elnyomorodás vagy elaggás esetén, 
kiváltképen akkor, ha még nyugdíjat sem 
élvezhetnek, anyagi támogatást nyerhessenek. 

Ezenkívül az „Eötvös-alap" segélyben része-
síti a rendes tagol,' elhalálozása esetén a hátra-
maradó özvegyeket, árvákat, és ha ilyeneket a 
rendes tag nem hagyna hátra, az elhalálozott 
rendes tagnak a szüleit is az esetben, ha ezek 
az egyesület segítségét igénybe kivánják venni. 

10. Azok a rendes tagok, a kik a 20-fo-
rintos örökös tagsági tőkét az egyesület pénz-
tárába már teljesen beszolgáltatták és még 
egyszer sem vették igénybe az „Eötvös-alap" 
jótéteményét, öt forintnyi összegnek a beszol-
gáltatása mellett megkaphatják a névre szóló 
50-koronás részes-jegyet; de föntarthatják a 
részes-jegynek öt forinttal való kiváltása nél-
kül is eddigi jogaikat teljesen. Azoknak az 
örökös tagoknak, a kik már egy vagy két 
i/.ben részesültek az „Eötvös-alap" jótétemé-
nyében, ha háromszornál is többször akarják 
az egyesület kedvezményeit élvezni, a részes-
jegyeknek öt-öt forintonként való kiváltásá-

hoz azonnal hozzá kell fogniok; mert miként 
eddigelé, úgy ezentúl is csak három i/.ben 
veheti a rendes tag is az egyesület által 
nyújtható jótéteményt igénybe, minek foly-
tán a ki az egyesületnek a háromszornál 
több izben való jótéteményére jogot akar 
szerezni, ezt egy újabb részes-jegynek a ki-
váltása által eszközölheti csupán. Ez a sza-
bály csak a teljesen árván maradt kiskorú 
utódokra nézve nem kötelező; mert ezeket 
az egyesület szükség esetén nagykorúságukig 
is gyámolíthatja minden újabb viszontszolgá-
lat igénybevétele nélkül. A részes-jegyeket 
kiváltó rendes tagok is csak három izben 
számíthatnak az egyesület támogatására. A ki 
az egyesület jótéteményeit még több izben 
is igénybe óhajtja venni, annak a három-
három ízben igénybevett jótétemény élve-
zése után újból meg újból egy-egy teljes 
részes-j egyet kell szereznie, akár az egyesület 
pénztárából, akár valamelyik olyan részesjegy 
birtokosától, a ki ajánlati jogával még nem 
élt, vagyis, a kinek ajánlatára még nem 
részesített az egyesület senkit sem jótéte-
ményben. 

11. Azok a rendes tagok, a kik a 20-forin-
tos tagsági tőkének egyes részleteit jelenleg 
érvényben levő alapszabályzat módosított alak-
jának megerősítéséig már beszolgáltatták, vagy 
még az idén beszolgáltatják, ha az egyesület 
jótéteményét eddigelé nem élvezték, az örö-
kös tagságdíjul beszolgáltatott összegnek 50 
koronáig való kiegészítése által megszerez-
hetik maguknak a névre szóló részesjegyeket 
és az ezekkel járó kedvezményeket; ha azonban 
az örökös tagsági tőke részleteinek a beszolgál-
tatói az egyesület egyik vagy másik jótéte-
ményében eddigelé már részesültek volna, 
lígy az örökös tagsági tőkerészletek, a részes-
jegyek kiváltásáról be nem számíthatók, s 
ezeknek a 20 forintig való kiegészítése ille-
tőknek csak a jelenleg érvényben levő sza-
bályzat által körülírt kedvezményeket bizto-
síthatja, mindössze háromszorra. 

12. Az eddigelé egy-egy forint s a jövőre 
három-három korona évdíjat pontosan beszo1-
gáltató tagok is három izben részesülhetnek 
az egyesület jótéteményeiben; de csak az 
esetben, ha ezeket az évdíjakat már 15 éven át 
rendesen beszolgáltatták vagy utólagosan be-
fizetik. Olyan egyének, a kik ezelőtt 6 évvel 
már tagjaivá lehettek volna az „Eötvös-alap-
nak", de attól távolmaradtak, az új alap-
szabályok megerősítése után csak a részes-
jegyek kiváltásával léphetnek az egyesület 
kötelékébe, de ennek jótéteményeihez való 
jogosultságukat csak föntebb előírt módon 
szerezhetik meg. Hasonló eljárás vár azokra 
is, a kik egyforintos évi díjaikat a legutóbbi 
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két évre be nem szolgáltatván, az „Eötvös-
alap" jótéteményeire való jogosultságukat a 
jelenleg érvényben levő szabályzatok 11. §-a 
értelmében elvesztették. Az özvegyek és árvák 
számára a jelenlegi alapszabályok 13. §-ában 
biztosított jogok és kedvezmények ezentúl is 
föntartatnak. 

13. Az egyesület rendkívüli tagjai csak a 
„Tanítók Házainak" alapja által nyújtható 
jótéteményekre .tarthatnak igényt és pedig 
csak abban a mértékben, a melyre őket az 
általuk kiváltandó részes-jegyek s az általuk a 
„Tanítók Háza" alapja javára gyűjtendő ado-
mányok és megszerzendő alapítványok meny-
nyisége alapján ezt az a bizottság időről-időre 
megállapítja, a mely az egyesület jótétemé-
nveinek a kiosztására lesz hivatva. Az egye-
sület rendkívüli tagjai egyébként a rendes 
tagokkal egyenlő jogokat élveznek. 

14 .A pártoló tagok az egyesület közgyű-
lésein, az egyesület többi tagjaival egyenlő 
jogokat gyakorolnak s beválaszthatok az egye-
sület jótéteményei fölött rendelkező bizott-
ságba is. Az 50-'koronás részes-jegyeket ki-
váltó pártoló tagoknak jogukban áll annak 
a megállapítása, hogy az 50 korona, melyet 
a részes jegyekért beszolgáltatnak, az egye-
sület rendes tagjai t támogató alaphoz, avagy 
pedig az egyesület rendkívüli tagjainak az 
alaptőkéjéhez csatolandó-e? Ha a pártoló tag 
ez irányban nem intézkedik, úgy az egyesü-
let pénztára a pártoló tag által beszolgálta-
tandó összegnek egyik felét a rendes, a másik 
felét a rendkívüli tagok alapjához fogja csa-
tolni. A pártoló tagok ajánlási joga megszű-
nik, ha ajánlása folytán három izben részesült 
már valaki az egyesület jótéteményében. 

15. Az egyesületnek alapító tagjai résztve-
hetnek az egyesület közgyűlésein és az egye-
sület jótéteményeit kiosztó bizottság gyűlé-
sein s ezeken tanácskozó és szavazati joggal 
bírnak. Ha azonban az alapító nem egyes 
egyén, hanem testület vagy egyesület, úgy 
ezeket a jogokat fölhatalmazott képviselői 
által gyakorolhatja. Az egy vagy több ezer-
koronás alapítványt tevő egyesületek és tes-
tületek annyiszor két képviselőt küldhetnek 
a föntebb említett gyűlésekre, a hány ezer-
koronás alapítványnyal járultak az egyesület 
alapjaihoz. A nagyobb alapítványt tevő ala-
pító tagok az egyesület jótéteményeire, az 
erre egyébként is jogosult egyének közül 
annyit jelölhetnek ki, a hányszor háromezer 
koronát tesz ki az általuk tett alapítvány. 
Az ily alapító tagok kijelölését, az egyesület 
jótéteményeit kiosztó országos bizottság min-
denkor figyelembe tartozik venni, s az eset-
ben, ha az alapító által ajánlott egyént, a 
neki adományozott jótéteménytől szabályszerű 

jogos okok miatt meg kellene fosztania, erről 
az alapítót haladék nélkül értesítenie kell, 
hogy az a jótéteménynek adományozása ügyé-
ben a kellő intézkedést minél előbb meg-
tehesse. 

16. Azok a nagyobb alapítványt tevő ala-
pító tagok, a kik a Tanítók Háza alapja ja-
vára hatezer koronánál nagyobb alapítványt 
tesznek, a rendes vagy a rendkívüli egyesü-
leti tagok gyermekei mellett egy olyan sze-
génysorsú jeles tanulót is részesíthetnek a 
„Tanítók Háza" alapjához csatolt alapítvá-
nyoknak az áldásában, a ki nem tartozik az 
egyesület kötelékéhez. 

17. Az alapító tagoknak jogukban áll annak 
a megállapítása, hogy alapítványaikat az egye-
sület rendes tagjait támogató alaphoz, avagy 
pedig az egyesület rendkívüli tagjainak az alap-
tőkéjéhez csatolja az egyesület pénztára. Ha 
az alapító tag az irányban nem intézkedik, 
ligy az egyesület pénztára a beszolgáltatott 
alapítványt vagy annak befolyó kamatait a 
rendes és a rendkívüli tagok javára írja tel-
jesen egyenlő mértékben. 

18. Az egyesület tiszteletbeli tagjai részt-
vehetnek az egyesület közgyűlésein, nem-
különben az egyesület jótéteményei fölött ren-
delkező orsz. bizottság gyűlésein és ezeken ta-
nácskozási és szavazati joggal bírnak. 

íme mélyen tisztelt kartársak! ezek azok 
a főbb pontok, a melyeket az „Eötvös-alap 
országos tanítóegyesület" alapszabályzatainak 
a módosítása alkalmával szem előtt óhajtunk 
tartani. E bemutatott pontok közül a legfon-
tosabbak azok, a melyek az egyesület rend-
kívüli tagjaira vonatkoznak. Eddigelé egye-
sületünk csakis az ország népoktatásügyének 
a munkásait fogadta be kötelékébe, a módo-
sítandó alapszabályok lehetővé teszik azt is, 
hogy hazánk közoktatásügyének összes mun-
kásai csatlakozhassanak egyesületünkhöz és 
résztvehessenek a kartársi közérzületen 
nyugvó nagyszabású s az egész nemzetet 
szolgáló tanítói jótékony intézetnek a meg-
alkotásában és föntartásában. Erre az igen 
nagy jelentőséggel bíró módosításra bennünket 
az 1896-ik évhen megtartott „V-ik egyetemes 
néptanítói gyűlés" és a „H-ik országos és 
egyetemes tanügyi kongresszus" egybevágó 
határozatai indítottak és köteleznek. Egyéb-
ként, a mint a „Tanítók Háza" eszméjének 
története is eléggé bizonyítja, az „Eötvös-alap" 
gondozói már 1889-ben is úgy óhajtották a 
„Tanítók Házát" létrehozni, szervezni, hogy 
abban hazánk közoktatásügyi összes mun-
kásainak a fiai, és országos egyesületei közös 
hajlékot találhassanak; mert már akkor is 
óhajtandónak, sőt szükségesnek vélték, hogy 
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a nemzet közoktatásügyi munkásai között 
fönnálló válaszfalak a nemzeti közérzület és 
emberbaráti szeretet magasztos erejének segít-
ségével ledöntessenek. Az egyetemes nép-
tanítói gyűlésnek és kongresszusnak a hatá-
rozatain kívül az az örvendetes tény is erősen 
ösztökél bennünket alapszabályainknak a fönt-
említett módon való módosítására, a mely 
abban áll, hogy köztudomás szerint nemze-
tünk közoktatásügyének bölcs kormányzója, 
dr. Wlassics Gyula ő nagyméltósága, tervbe-
vette már, hogy a .Tanítók Házait", ha ezt 
az ország anyagi körülményei megengedik, 
már a közeljövőben föl fogja államköltségen 
építtetni, már pedig, ha a „Tanítók Házai" 
országos költségen fölépülhetnek, mi sem ter-
mészetesebb, mint az, hogy ezeknek az áldá-
saiban a nemzet közoktatásügyének összes 
munkásai is részesülhessenek. 

Hogy ezen fölfogás ellenére, mi az 
„Eötvös-alap országos tanítóegyesületének" 
új alapszabályaiban a népoktatásügy munkásai 
és a többi közoktatásügyi munkások között a 
különbséget fönn akarjuk bizonyos mértékben 
tartani, ennek megvan a maga természetes 
alapja és jogosultsága egyrészt abban, hogy 
az „Eötvös-alap"-hoz és a „Tanítók Háza" 
•eszméjének megvalósítása czéljából eddigelé 
összegyűjtött alaptőkéhez csak a népoktatás-
ügyi munkásoknak lehet joguk; mert ezek 
az alapok a népoktatásügyi munkások javára 
adattak és gyűjtettek egybe; ezekhez tehát 
a közoktatásügy többi munkásainak közük 
nem lehet. Ez a történeti alap követeli meg 
ezentúl is, hogy azok az összegek, a melyeket 
a népoktatásügyi munkások az egyesület czél-
jaira befizetnek, avagy a maguk javára össze-
gyűjtenek és megszereznek — a közoktatás-
ügyi munkások többi tagjai javára befolyó 
összegektől teljesen elkülönítve kezeltessenek. 
A rendes tagok egyesületi vagyona csak a 
rendes tagoknak a javát szolgálhatja, a rend-
kívüli tagok egyesületi vagyona pedig csak a 
rendkívüli tagok érdekeinek a támogatására 
fordítható! Ezt követeli az osztó igazság is. 

o O 
Kérjük ezekért a szeretve tisztelt kartár-
sakat, hogy a czélbavett ezen üdvösnek mu-
tatkozó módosításokat tegyék magukévá. 

Az „Yr-ik egyetemes néptanítói gyűlés-
nek" és a „11-ik országos és egyetemes tan-
ügyi kongresszusnak" azt a határozatát, a mely 
a „Tanítók Házának" eszméjét a „Tanítók 
Kaszinójával* szerves kapcsolatban óhajtja 
megvalósíttatni, alapszabályzatunk módosítása 
alkalmával nem vettük figyelembe, mert ennek 
a határozatnak a végrehajtását nem tartjuk 
még ezidőszerintkeresztülvihetőnek. A „Magyar 
Tanítók Kaszinója" még nem alakult ki teljesen; 
nem tudhatni még, mivé fog kifejlődni. A mit 

pedig eddigelé a „Magyar Tanítók Kaszinója" 
részéről tapasztaltunk, az korántsem jogosít-
hat föl bennünket arra, hogy a fejlődésben 
levő új intézményt egy másik alakulóban levő 
intézménynyel, a „Tanítók Házával" erőszako-
san összekössük. A „Magyar Tanitók Kaszinó-
j áénak vezetői a mult év végéig eléggé érthe-
tőleg kimutatták az „Eötvös-alap országos ta-
nítóegyesülettel" és a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságával" szemben, hogy a 
„Magyar Tanítók Kaszinójának" a többsége 
nem hajlandó e két régebbi egyesülettel és 
testülettel együtt és egyetértőleg szolgálni a 
közügyet. A kaszinó, mint ilyen, még ma sem 
járult egy fillérei sem. sem az „Eötvös-alap", 
sem a „Tanítók Háza" alapjához, sem pedig 
a „Magyarországi Tanítók Országos Bizottsá-
gának" a kiadásaihoz; de megkezdte a gyűj-
tést a „Magyar Tanítók Kaszinója Házának" a 
fölépítése czéljából. — Ezeket pedig itt nem 
panaszként említjük föl, hanem azért, hogy 
igazoljuk azt az eljárást, a melyet az „V-ik 
egyetemes néptanítói gyűlésnek" és a IT-ik or-
szágos és egyetemes kongresszusnak" egyik 
határozatával szemben követnünk kellett. 

Mélyen tisztelt elnökség! Szeretve tisztelt 
kartársak! Az eddig itt előadottak után ne-
künk a „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" és az „Eötvös-alap országos tanító-
egyesülete" képviselőinek rendes körülmények 
között bizonyára be lehetne és be kellene 
úgy is igen terjedelmessé vált folhivásunkat 
fejeznünk, ámde a 25-éves tapasztalat, a me-
lyet az „Eötvös-alap" ügyeinek szolgálatában 
eltöltöttünk, még a következőknek közzétételére 
is följogosítanak, sőt köteleznek is bennünket. 

Ha a magyarországi néptanítóság nagy 
többsége ezen mi fölhivásunkra sem lép a 
tettek terére, és ezentúl is csak egy-két ezer 
kartársunk támogat bennünket az „Eötvös-
alapnak" a fejlesztésében s a „Tanítók Háza" 
eszméjének a megvalósítását czélzó törekvé-
seinkben, úgy minekünk, a népoktatásügyi 
munkások régi szolgáinak, nem maradna 
egyéb teendőnk, mint az, hogy ezen ügyek 
vezetésétől visszavonuljunk és átadjuk a veze-
tést másoknak, a kik talán több sikerrel 
tudják az „Eötvös-alapnak" és a „Tanítók 
Háza* ügyének az érdekeit szolgálni, mint mi. 

Mi nem voltunk képesek a magyarországi 
tanítóság nagy többségét a lefolyt 25 év alatt 
közönyös tétlenségéből kiragadni S a tettekre 
készteni; nem tudtunk a „Tanítók Háza" 
eszméjének megvalósítására 20 ezer forintnál 
többet összegyűjteni s az „Eötvös-alap" érde-
kében kifejtett tevékenységünk eredménye is 
bizony-bizony aránylag igen csekély. A eze-
tésünk mellett ez az országosnak nevezett 
egyesület fönnállása óta csak 334 esetben 
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nyújtott segélyt, 505 ^esetben ösztöndíjt és 
csak 35(3 esetben szerezte meg a vidéki 
tanítók fiai számára itt Budapesten egy-egy 
tanévre az ingyen déli étkezés jótéteményét 
és így mindössze csak 1195 tanítói család 
gondjait enyhítette, pénzértékben kifejezve, 
mindössze is csak 83.300 forintnyi segítség-
gel. Az egyesület tőkésített vagyona pedig a 
„Tanítók Háza" alapjával együttvéve is csak 
91.911 forintra rúg. 

Mily másként állhatna ügyünk, ha sikerült 
volna nekünk az ország tanítóságának nagyobb 
részét, csak 15 ezer néptanítót is arra kész-
tetnünk, bogy a lefolyt 25 esztendő mindegyiké-
ben kiki a maga egy-egy forintnyi tagsági 
díján kívül még egy-két forintnyi gyűjtött 
összeggel is gyarapítsa az „Eötvös-alapot", 
pedig az korántsem tartozott volna még a 
mi ismeretes tanítói szegénységünk daczára 
sem a lehetetlenségek közé; kitűnik ez egy-
magából abból a tényből, hogy az eddigi 
eredményt is csak két-három ezer buzgó kar-
társunk tevékenysége hozta létre. Bizony-
bizony, ha 15 ezer néptanító kitartó, tettekben 
is nyilvánuló erkölcsi akaraterővel támogatott 
volna bennünket, ma már fönnállhatna a 
„Tanítók Háza" és volna az „Eötvös-alapnak" 
már olyan hatalmas tőkéje is, a melyből 
könnyű szerrel adhatna annyi olcsó kölcsönt 
a vidéki tanítóegyesületek által fölállítandó 
internátusok czéljaira, a mennyi csak meg-
kívántatnék, ha azokat nem egy és ugyanazon 
évtizedben akarnák a vidéki egyesületek egy-
mással versengve fölállítani. Vajha megtehet-
nők ezt már a közel jövőben! 

A mulasztást azonban, a melyet a 25 
esztendei közönyös tétlenség által egyesek 
okoztak, maga a tanítóság nagy többsége 
lassanként észreveszi és meg is erezi, de 
most egyszerre jóvátenni, pótolni nem tudja ; 
a mit 25 év alatt szépen, kényelmesen elvé-
gezhettünk volna, azt egy nap alatt elvégez-
nünk nem lehet, képtelenség! 

Bármi legyen is ennek a fölhívásunknak a 
következménye, mi, a magyar tanítóság negyed-
százados szolgái, nyugodt lelkiismerettel vár-
juk azt; mert mi, tőlünk telhetőleg mindent 
megtettünk arra nézve, hogy a magyar tanító-
ságban a kartársi közérzületet és az önsegély 
eszméje iránt való fogékonyságot fölébreszszük 
és fejleszszük. Mindazonáltal most, a midőn 
talán utoljára szólítjuk a tett terére a magyar 
népoktatásügy munkásait, kötelességünknek 
tartjuk azt is, hogy a vidéki városokban föl-
állítandó internátusok eszméjének apostolait 
és a vidéki kartársakat figyelmeztessük arra 
a veszedelemre, a mely a sokat akarással épp 
úgy együtt jár, mint a semmit sem akarással. 

Mi, a tanítóság régi szolgái, a vidéki városok-
ban fölállítandó internátusoknak korántsem 
vagyunk ellenségei és nem is lehettünk azok 
sohasem. Kívánatosnak, sőt szükségesnek is 
tartjuk mi a „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságának" és az „Eötvös-alap országos 
tanítóegyesületének" tagjaival együtt az ilye-
nek fölállítását is; de nem helyeselhetjük, 
hogy akkor, a midőn még a „Tanítók Házát" 
Budapesten sem építhettük föl, a hol erre 
oly égető szükség van, egyszerre négy-öt más 
városban is hozzáfogjunk az internátusok föl-
építéséhez. Ne higyje pedig senki, hogy mi 
ezeket csak azért mondjuk, mert a „Tanítók 
Házának" a fölépítése reánk bízatott és mert 
ennek a fölállítása a mi szivünkhöz személyes 
hiúságunknál fogva is közelebb áll. Vegyék 
tudomásul még a tanítók fiainak vidéki inter-
nátusait előtérbe állító buzgó apostolok is, 
hogy a hiúság gyanúja ebben az ügyben csak 
azokat illetheti, a kik eddigelé sem az „Eötvös-
alaphoz", sem a „Tanítók Háza" alapjához 
nem járultak s ezekkel nem törődtek. Mi nem 
tartozunk ezek közé. Avagy mi volt az „Eötvös-
alap" eddigelé, nem a vidéki kartársak fiainak 
és leányainak az internátusát pótló intéz-
mény-e ? Avagy jutott-e csak abból a 83.300 frt-
ból 500 frtnál több másnak, mint a vidéki 
kartársaknak ? Es a vidéki kartársak között 
kiosztott 78.000 frt fele nem a vidéki kar-
társak gyermekei között osztatott-e ki ösztön-
díj alakjában ? 

Mi úgy érezzük és úgy tudjuk, hogy nin-
csen, a ki jobban ismerhetné az ország tanító-
ságának a bajait és égető sebeit, mint mi, a 
kik ezeknek a tanulmányozásával foglalkoz-
tunk 25 esztendő óta. 

Mindazonáltal ne úgy legyen a dolog meg-
oldva, a hogyan azt mi jónak vélnők, hanem 
úgy, a mint azt maga a tanítóság nagy több-
sége óhajtja. Ugyanezért, a midőn mi a tekin-
tetes elnökséget és a szeretve tisztelt kar-
társakat föntebb előadott, hét pontba foglalt 
kérésünk teljesítésére ismételve is fölhívjuk, 
mély tisztelettel maradtunk 

a „Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága és az „Eötvös-alap országos tanítóegye-
sülete" nevében 

a mélyen tisztelt elnök úrnak 

Budapesten, 1899 április 29-e'n 

alázatos szolgái: 

Véterfy Sándor, elnök. LaMts Vendel, elnök. 
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Az Eötvös-alap jótéteményeiről. 
A „magyarországi tanítok Eötvös-alapját" 

gyűjtő és kezelő-országos bizottság" néhány 
egyszáz-forintos és több ötven-forintos ösztön-
díjra s több ötven-forintos segélyre pályáza-
tot hirdet. Az ezen ösztöndíjak és segélyössze-
get; elnyerése czéljából az .Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület elnökségéhez" intézendő folya-
modványukat az illetőknek Lakits Vendel 
egyesületi titkár úrhoz (Budapest, Ersek-
utcza 4.) kell legkésőbb f. é. julius 10-ig 
beküldeniük. Később érkező kérvények csak 
kivételes esetekben vehetők figyelembe. 

A néhány egyszáz- és több ötven-forintos 
ösztöndíjért csak azok a tanulók folyamodhat-
nak, kik a polgári iskolák vagy középtano-
dák 4-ik osztályát már az 1897/98-ik évben 
avagy régebben jó sikerrel elvégezték és 
jelenleg a polgári iskolák vagy a középtano-
dák magasabb osztályaiban tanulnak avagy 
a tanítóképző-intézeteket, akadémiákat vagy 
pedig az egyetemeket látogatják. A pályázat-
ból az itt föl nem sorolt, olyan tanintézetek-
ben tanuló ifjak és leányok sem záratnak ki, 
a melyek tanulóiktól a fölvételnél megkövete-
lik, hogy a középtanodák vagy polgári isko-
lák négy alsó osztályaiból bizonyítványokat 
mutassanak föl. Az „Eötvös alap" ösztöndíjai-
ért csak azoknak a kisdedóvóknak, nép- és 
polgári iskolai tanítóknak és tanítónőknek, 
tanítóképző-intézeti tanároknak, tanfelügyelő-
ségi hivatalnokoknak a gyermekei folyamod-
hatnak, a kik az „Eötvös-alap országos taní-
tói egyesületnek" tagjai közé fölvétettek és 
az ezen egyesület iránt való kötelezettségeik-
nek rendesen eleget tettek. Az ösztöndí-
jért folyamodók mellékelni tartoznak 1. az 
1897/98. és az 1898/99-ik évről szóló iskolai 
bizonyítványaikat; 2. az illetékes tanintézet 
tanári karának ajánlatát; 3. azon iskolai 
hatóságoknak vagy tanítóegyesületnek, eset-
leg tantestületnek az ajánló-levelét, a melyhez 
szüleik tartoznak illetőleg tartoztak. Azon 
okmányt, a mely igazolja, hogy folyamodó 
szülei az „Eötvös-alap országos tanítói egyesü-
let" kötelékébe fölvétettek és ezen egyesület 
iránvában tartozó kötelességüknek eleget 
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tettek, az „Eötvös-alap" pénztárosa hivatal-
ból mellékeli az egyesületi titkárhoz bekül-
dött 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 folyamodvány-
hoz csatolandó: a) a szegénységi, illetőleg 
orvosi bizonyítvány, b) az illetekes tanító-

egyesületnek vagy iskolai hatóságnak ajánló-
levele. Azt a bizonyítványt, a mely igazolja, 
hogy a folyamodó eleget tett az „Eötvös-
alap"-pal szemben fönnálló kötelezettségének, 
az egyesület pénztárosa hivatalból mellékeli 
a beküldendő kérvényhez. 

Az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiért és segély-
összegeiért folyamodók előleges tájékoztatása 
czéljából közöljük itt az .Eötvös-alap orszá-
gos tanítóegyesület" alapszabályzatának a 
40. §-ban foglalt következő tételeit: 

Az „Eötvös-alap" jótéteményeinek, neve-
zetesen a segélyösszegeknek és az ösztön-
díjaknak odaítélésénél a következő szabályok 
szolgálnak 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 
fölmutató tanulók nem részesülnek ösztön-
díjakban, valamint azok sem, a kik a leg-
utolsó két tanfolyamról iskolai bizonyítványai-
kat kérvényükhöz nem csatolják." c) „A közép-
iskolák és polgári iskolák 4 alsó osztályát 
még be nem végzett tanulók csak kivételes 
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esetekben részesítendők az alap ösztöndíjai-
ban." d) „A nagyobb családdal bíró, szegé-
nyebb sorsú ívndes tagok gyermekei kivált-
képen, ha azok a szülői házon kívül, ide-
gen helyen kénytelenek tanulni, figyelemben 
részesítendők, valamint az árvák is." e) „Első 
sorban azok a rendes tagok veendők az alap 
jótéteményeinek kiosztásánál figyelembe, a 
kik még egyszer sem részesültek abban; 
kiváltképen figyelembe veendők azoknak kér-
vényei, a kik az „Eötvös-alap"-hoz régebb idő 
óta rendesen befizették járandóságaikat és 
annak fölvirágzásához egyébként is hozzá-
járultak." f ) „ A segélyösszegekért folyamodó 
rendes tagok közül első sorban azok veendők 
figyelembe, a kik csekély vagy semmiféle 
nyugdíjban nem részesülnek." g) „Az oly 
rendes tagok, kik még rendes fizetést élvez-
nek, segélyösszegekben csak az esetre része-
síthetők, ha huzamosabb ideig súlyos beteg-
ségben szenvedtek és ezt hatósági orvosi 
bizonyítványnyal is igazolják és folyamodvá-
nyaikat az illetékes iskolahatóság ajánló-leve-
lével is ellátták." h) „A rendes tagok özve-
gyei 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 
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nem szereltetnek, vagy a kitűzött határidő 
után küldetnek be, csakis a legkivételesebb 
esetekben vehetők figyelembe, ha a figye-
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lembevételt maga a pályázatot kihirdető 
bizottság is javasolja. 

Az „Eötvös-alappal" kapcsolatban álló 
Gyertyán f f y István-féle 50 forintnyi kitüntető 
jutalomért pályázhatnak oly erdélyrészi nép-
tanítók és tanítónők, kiknek az „Eötvös-
alap" jótéteményeihez az alapszabályok értel-
mében joguk van, s kiket ezenfelül az 
„Emke" is a saját czéljai szempontjából a 
jutalomra kiválóképen érdemeseknek fog ta-
lálni. E jutalomért a fölszerelt pályázatok 
f. évi aug. 15-ig az „Emke" igazgató-választ-
mányához küldendők Kolozsvárra. 

Az „Eötvös-alap országos tanítói egyesület" 
az alapszabályaiban kitűzött czél érdekében 
s hogy tagjaival nemcsak ösztöndíjak és 
segélyek nyújtásával tegyen jót, hanem vidéki 
tagtársainknak a budapesti tudomány-egyete-
meken vagy egyéb fő- és szakiskolákban 
tanuló gyermekeinek kiképeztetését is meg-
könnyítse: a „Budapesti szállodások, vendég-
lősök és korcsmárosok ipartestületéhez" 
minden évben folyamodik, hogy annak tagjai 
egy-egy vidéki tanító gyermeke számára a 
tanév tartama alatt ingyen déli ebédet adni 
sziveskedjenek. Ezen megkeresésünkre a folyó 
tanévben 106 vidéki tanító fia részesült az 
ingyen déli étkezés jótéteményében. E jóté-
teményben a jövő tanévben csak azoknak a 
kartársaknak a fiai részesülhetnek, a kik az 
„Eötvös-alap" pénztárába a f. é. szeptember 
l-ig a 20-forintos örökös tagsági díjat be-
szolgáltatják. Az ezen jótéteményben részesülni 
óhajtó tanulók az egyesület elnökségéhez 
intézett kérvényeiket Lákits Vendel titkár 
úrhoz f. é. szept. 15-ig küldhetik be. (Buda-
pest, VI., Ersek-utcza 4. sz.). Melléklendő az 
1898 99. tanévről szóló iskolai bizonyítvány 
vagy index-másolat, és az igazolvány arról, 
hogy a folvamodó melvik intézetbe véte-
tett föl. 

A kik indexeiket az „Eötvös-alap" elnök-
ségénél félévenkint bemutatni elmulasztják, 
e jótéteményben többé nem részesülhetnek, 
elesnek ezen kedvezménytől azok is, a kik 
már ezt három izben élvezték, ha csak 
atyjuk az alap jótéteményeihez való jogo-
sultságot a 20 forint örökös tagsági díjnak 
másodizben való beszolgáltatása által meg O o 
nem szerzi újból. 

E jótétemények odaítélésére nézve az 
Eötvös-alap gyűjtő és kezelő orsz. bizottság" 

f. é. szeptember 20-ig intézkedik. 

Budapest, 1899. május. 2. 
Az „Eötvös-alap" gondozói. 
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Fölhívás és kérelem Magyarország 
népoktatásügyének munkásaihoz! 

Mélyen tisztelt kartársak! 
Tisztelettel alulírottak, mint az „Eötvös-

alap országos tanítóegyesületnek" a képviselői, 
örömmel értesítjük a mélyen tisztelt kar-
társakat, hogy az „Anker" élet- és járadék-
biztosító társaság magyarországi vezérképvisélő-
sége (Budapest, VII., Deák-tér 6.) ugyanakkor, 
a midőn 500 frttal a „Tanítók Háza" javára 
egyesületünk alapító tagjai közé sorakozott, 
pgyesületünket hathatósabban is támogatni 
óhajtván, hozzánk intézett hivatalos levelé-
ben a következő ajánlatot tette a kartársak 
és a „Tanítók Háza" eszméjének megvaló-
sítása érdekében: 

„Kötelezzük magunkat az „Eötvös-alap 
országos tanítóegyesület" részére az egyesület 
tagjai, a tanítók ált»1 társaságunknak szerzett 
és társaságunk által elfogadott biztosüási 
ügyletek szerzésének tiszteletdíja fejében a 
biztosítási összegnek 1 Vo-át, azaz egy száza-
lékát az „Eötvös-alap" pénztárosának kezeihez 
kiszolgáltatni, azon kikötés mellett, hogy ez 
a biztosítási ügyletből származó tiszteletdíj 
minden egyes esetben annak a tanítónak a 
nevére és javára könyveitessék el, a ki a biz-
tosítási ügyletet társulatunknak megszerezte 
volt. Ez az ily módon megszerezhető osztalék 
az illető kívánságára esetleg az „Eötvös-alap 
országos tanítóegyesület" által kibocsátandó 
50-koronás, névre szóló egyesületi részes-jegy 
megszerzésének biztosítására, vagy a vidéki 
városokban a tanítók gyermekei számára föl-
állítandó internátusok alaptőkéjének a gya-
rapítására fordítható az illető biztosítási 
ügyletet szerző tanítónak Írásban is bejelen-
tendő kívánsága szerint. Ezen egyszázaléknyi 
jutalék a teljesen perfektuált ügyletek után 
az első évi biztosítási díjak befolyt arányában 
esedékes, illetve csak annyiban térítendő meg, 
a mennyiben az első évi biztosítási díjak 
részben vagv egészben befolynak. A szer-
zendő biztosítási ügyletekre vonatkozó okira-
tok az ellenőrzés czéljából az „Eötvös-alap" 
pénztárosához, Schmidt Albin úrhoz (Buda-
pest, VIT., Wesselényi-utcza 42. sz.) intézendők 
és hozzánk való juttatás czéljából Itte Bertalan 
és Szenes Mór uraknak lesznek átadandók. 
Az összes nyomtatványok költségeit, valamint 
a biztosítási ajánlatok fönti módozata szerint 
való beküldéséből származó postai kiadásokat 
társaságunk födözi. Önöket az erkölcsi támo-
gatáson kívül semmiféle kötelezettség nem 
o ö 
terhelendi." 

Mélyen tisztelt kartársak! Ezen itt 'bemu-
tatott ajánlatot mi kötelességünknek meg-
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felelőleg elfogadtuk, mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy az esetben, ha a hazai 
tanítóság a külföldi tanítók példáját követve, 
az életbiztosítás üdvös intézményének ter-
jesztésével nagyobb mértékben fog foglalkozni 
a jövőben, mint eddigelé, nemcsak a társa-
dalomnak, hanem saját magának a javát is 
nagy mértékben előmozdíthatja és e mellett 
az „Eötvös-alap országos tanító-egyesületet" 
is erőteljesebben támogathatja ama czélok 
megközelítésében, a melyeket eddigelé is 
helyeselt a tanítóság színe-java. 

Mi teljesen meg vagyunk győződve a felől, 
hogy mélyen tisztelt kartársainknak csak 
komolyan akarniok kell s igen kevés fárad-
sággal hatalmas összegeket szerezhetnek rövid 
idő alatt az „ Anker" élet- és járadékbiztosító 
tár savig által fölajánlott útnak-módnak a fel-
használása mellett, tervbevett szép, nemzeti 
közmüvelődésügyünk szolgálatára hivatott, 
jótékonyezélú tanítói intézményeink javára. 
Az „ Anker" biztosító társaságnak, a melynek 
vagyona már 1896-ban 59 millió frt volt s 
biztosítási állománya 236 millió forintra, 
kifizetései pedig már 1896-ban 95 millió 
forintra rúgtak, az 500 forintnyi alapítványért, 
főleg pedig a tanítóság érdekeben tett becses 
ajánlatáért egyesületünk nevében itt is köszö-
netet mondva, arra kérjük Magyarország nép-
oktatásügyének munkásait, ragadják meg a 
kínálkozó alkalmat, és járuljanak minél 
nagyobb buzgósággal nemzeti és tanítói köz-
vagyonunk gyarapításához és az életbiztosítás 
eszméjének a terjesztéséhez. Kérésünk meg-
hallgatását remélve, maradtunk mély tiszte-
lettel az „Eötvös-alap orsz. tanítóegyesülete" 
nevében Budapesten, 1899 május 2-án, Péterfy 
Sándor, elnök, Kapy Rezső, másodtitkár. 

Az Eötvös-alap kimutatása. 
Az „Eötvös-alap" javára rendes évi tagsági 

díjat fizettek 1898 deczember 23-tól 1899 
április 31-ig: Fazekas József Kolozsvár, Zádor 
Gyula Sárosfa, Németh Lajos B.-Csaba, Per-
senszky Károly Szerencs 3 frt, Horváth Illés 
Makó, Kohn Ede Sebes-Kellemes, Vadász 
Zsigmond Gy.-Szt.-Márton, Singer Izrael S.-
A.-Ujhely, Dvorak István Vág-Ujhely 2 frt, 
Winkler Sándor Csali. Somorja 2 frt, Braun 
József T.-Földvár 1 frt, Mattey Ferencz Per-
bete, Molnár Roíset Telek 2 frt, Medgyesi 
József Börgönd, Oláh Károly N.-Kőrös, Pencsy 
József Győr, Szmodits István Igal, Plunder 
Kálmán Vadas, Szabó Gyula Abauj-Csákány, 
Farkas József H.-Nánás, Pápay Aladár Cs.-
Somorja 2 frt, Ferenczy Izabella, Gegus Ida 
Budapest, özv. Király József Pálné Sopron, 

Király Emma Kismarton. Király Berta Kis-
marton, Szabó Kálmán B.-Újváros, Mudrony 
Vilma Kismarton 2 frt, dr. Petheőné Báuer 
Irma Tass, Sárközy Kálmán Tass, Krausz 
Gyula Homonna, GyUries' Milutin T.-Váralja, 
Steinitzer Vilma H.-M.-Vásárhely 2 frt, Cziriák 
Gyula Kunhegyes 2 frt, Bencze Károly Szék, 
Adorján Domokos Torda 7 frt, Bábaközi 
György Mezőtúr, Machay Antal Nanu sz tó, 
Weisz Fülöp Guta, Mező Dániel Temesvár, 
Imrey József Gomba 2 frt, Tőrős Sándor 
Beregszász 76 frt, Karsay Jolán Győr 5 frt, 
Molnár Antal Bagamér, Órfy József Tolna, 
Grofcsih János Sztropkó 8 frt, Martincsák 
Ignácz Uj városka 2 frt, Stermeczkyné Gyertyán-
kút, Bummer Sándor Újvidék 4 frt, Dévai 
Bálint Russ, Fizély Julia Újvidék, Raab 
Albert Vág-Vecse, Smeringay Ferencz Endréd, 
Gyiday Ferencz Ivomjátszeg 10 frt, Balla 
Sándor Ipoly-Nyék, Bánfy Alajos Sümeg 
4 frt, Szutter Dániel Pápa, Pálmy Péter 
Ném.-Bencsek, Bruckner Mihály Gálos 3 frt, 
Timkó Sarolta Kassa, Möhr Samu Gölnicz-
bánya, „Eötvös-alap" helyi bizottsága Székes-
fehérvár 40 frt, Csepreghy Endre K.-Fólegy-
háza 2 frt, Vamszer József N.-Szeben 11 frt, 
Bitter Péter Apar, Lieskó Adolf Felsőbaka, 
Csongrádi fiókegyesület Szeged 87 frt, Varga 
József Algyógy, Gere Antal Ozora, Liszer 
Jakab N.-Károly, Berger Béla K.-Szt.-Miklós, 
Kutny András Vukovár, Lencz Mihályné 
Baja, Kohn Jenő Körmend 2 frt, Misik 
Zsigmond Göntérháza, Tóth József tanfel-
ügyelő Budapest 6 frt, Pollák Armin Vár-
palota 2 frt, DoczkaUk Jenő F.-Meczenze'f, 
Kralik Henrik Bellus 2 frt. Bezsán Miklós 
Varasdián, Stricker Simon Baja 8 frt, özv. 
Boga Bálintné Déva 2 frt, Gaál János Szada 
2 frt, Alexy Kornél, Budai Etelka, Czarich 
Ida, Kovetkó Ludmilla, Lázár Paulina, Rozsos 
István, Szabó József, Székely Árpád, Szokol 
Margit, Wienerberger Géza, Doroghy Ignácz 
Nagybánya, Mánczos József, Pál Béla, Ber-
zéthy Károly, Hoznék Frigyes, Béllányi János, 
Szabó Károly Vashegy, Virághalmi Árpádné 
Tura, Marmula János Mátyásföld, Mayr 
Károly, Lázár Traján, Bakos Sebő, Baumann 
Hugó, Weidinger Béla, Zsutty Béla Fehér-
templom, Pilát Anna Csongrád 2 frt, Borzovai-
Nagy Lajos Beregszáz, Kosztolányi Dávid 
N.-Olved, Gorzó Dénes, Már ton fy Géza, 
Uíbrich Eugenia, Debreczeni Xavér Budapest, 
Rosenberg Jakab B. - Szt. - Mihály, Majzik 
Mariska Esztelnek, Barkó Mihály Dálnok, 
Hadnagyné Szervaczius Lenke Dálnok, Benkő 
József Dálnok, Kruch Jakab Botos, özv. 
Löwinger Bertalanná Heves, Szász Károly, 
Nagy Sándor, Kun Lajos, Kovács Lajos 
Karczag, JJnger Jákó Vinár, Bernhard Mór 
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Trencsén, Wurmfeld Ignácz Körmend, Miksz 
Józsa Trencsén-Teplicz, Lieber József N.-
Palkány, Erdélyi Károly K.-Vásárhely, JJaló 
László, Kiss Károly, M. Széliéin János, 
Demeter Róbert, Szabó Géza, Kása Mari, 
Szabó József, Rákosi József, Nagy Károly, 
Nagy Gergely, Martsi Ferencz K.-Vásárhelv, 
Polesinszky Emil, Fischerné Dugovics Betti, 
Thorday János, Polyák Mátyás, Jeney Gusztáv, 
Bcncsák Szfana, Alszegiig Alajos, Pálya 
Mihály, Rhédey Ferencz. Zrinyi Károly Csák-
tornya, Valló Vilmos Kassa, Stnravics Antal 
R.-Borkerek 2 frt, Steinmetz Frigyes Uj-
Soove, Ciulak Lajos Segesvár 2 frt, Deniuth 
Gyula Kápolnás-Nyék, Lende János F.-Lövő 
2 frt, Kresz Pál Jesseföld, Hitzhaus Péter 
Albertfalu, özv. Karay Balázsné Monor 3 frt, 
Péter Gergely F.-Boldogasszonyfalva, Pápai 
Aladár Cs.-Somorja, Bednár Lajos líovne, 
Korén-Tatay Karolin Budapest 2 frt, Bosen-
fehl Bódog Budapest, Bertalan Vincze Esz-
tergom 2 frt, Agárdy Gyula Kövesgyüd, 
Szombatiig Imre Fényes-Litke, Oszoly Mihály 
Pénzeskut, Bráder József N.-Zsidány 2 frt, 
('sönt József Poroszló, Ravasz György Bánffy-
Hunyad, Rákosy József Bögöte, Singer L. 
Márk Görbő- Pinczeliely, Margóczy Gyula 
Szarvas, .Juhos Miklós N.-Ida, Musnay Kál-
mán K.-Fülpös, Kászoni Árpád M.-Orménves, 
Jakab József M.-Szilvás, Lakatos László M.-
Szt. Mihály telke, Nagy György Szász-Ludvég 
2 frt, Bcdő Dénes Naszód 2 frt, Troknya 
Anna Naszód 2 frt, Várhelyi Gvörgy Mis-
kolcz, (rindig János Iv.-Szt.-Márton, Irányi 
Dezső Budapest 2 frt, Mozgat Mihály F.-
Görzsöny, Skultéti Sándor Terpes, Richter 
József Stubnya 2 frt, Blcyer Izsák Miskolcz, 
Jurányi János Tó-Almás, Gräber János Hajós, 
Marx Tamás Szt.-Hubert, Rácz Fer. R.-Palota, 
Sipos Ferencz Egeg, Bency Antal Horgos 
2 frt, Röder Károly Cservenka, Méder Mihály, 
Jankovits János, Juhász József, Bodnár Alajos 
Szatmár, Dobra Imre Pécs, Dóid István, Gokler 
Lajos, Wegling István, Baaden Károly, Bányai 
Jakab, Osztié Béla, Brajjer Gyula, Dinsztl 
Emilia,Fröhlich Pál, SzdlayTeréz, Stagelschmidt 
Borbála N.-Becskerek, Jcck György N.-Szt.-
Miklós 3 frt, Migály Alajos Szombathely, 
S.:ij János R .-Komárom 2 frt, Csizmadia Aladár 
S.-Acsa-Gerezd 2 frt. Blau Henrik, Pfeiffer 
Mór Pápa, Kerbolt Elekné Kálóz 2 frt, Apró 
György Újvidék, Berencz Mihály Újvidék 2 frt, 
Györöki Károly Apatin, Hollós Endre Tázlár, 
Kemény Ignáczne Hegy magas, Tiszövszky 
Dániel N.-Szeben 3 frt, Bócz István Gyalu 
2 frt, Buxbaum Jakab Kismarton, Hermann 
Vilmos Kismarton 2 frt, Herresbacher József 
Pádé, Brett Mór, Elefánthy Irén B.-Gvarmat, 
Fejér Lipót Szécsény, Hábor Sándor, Kemény 

Gábor, Mitsky Aladár, Singer Adolf, Scheiber 
Józsa, Tomeskó Nándor, Vad tsz Irma, Vajda 
Vilmosné, dr. Pacséri Károly B.-Gyarmat, 
Paulinyi Dániel Los.-Apátfalva 2 frt, Zsáry 
József Lest, Berkovits István Felső-Galla, Popp 
Gottfried Rendek, Heilpern Benő D.-Szerda-
hely 2 frt, Freund Bernát, Griinbcrger Fülöp, 
Vándor Samu, Schusdek Sándor, Weisz Zsiga 
N.-Bittse, Wolmann Elma, Bartók Béláné, 
Belányi Tivadar, Herczegh Camilla, Menich 
Antal, Tyukos Ev. János, Kómpöky József, 
dr. Ortvay Tivadar, dr. Fésűs György, dr. 
Pintér Rafael, M. Bórzsey Stefánia Pozsony. 
Nagy József Bezdán, Buxbaum Lipót, Oester-
reicher Mór, Seélenfreundné-Marton Róza. 
Schischa Adolf. Schor Ármin Pápa, Mihály-
falvi Károly Kis-Borosznyó, özv. Gallér Jó-
zsefné Velencze, Miletich József S.-Siklós 2 frt, 
Németh György Diszel, Vaj>)> Sándor, Neubauer 
Elemér, Zwicker Francziska, Román Magda, 
Jánky Roxán Kapnikbánya, Somogyi Csizmadia 
Gizella O-Kigyós, Nagy Béla Nagyvárad, Tóth 
Imre Márm.-Borsa, Lengyel József, Varga 
Antal Nyíregyháza, Kun Szabó Lajosué Kék 
4 frt, Werner László 2 frt, Werner Gyula 
Nyiregyháza, Szalóky Dániel Csokonya, Mühl 
Gottlieb Villamos, Bitye János Tötös, Fekete 
János Eger, Grunner Győző Tóttelek. Pétery 
Teréz, Friedrich Vendel Kiss József, Schiffer 
Rezső, Káger János Újpest, Polster János 
Hács 2 frt, N. Vadászy István Hatvan, Schmidt 
József Z.-Egerszeg 2 frt, dr. Pállaghy Gyula, 
Séra Anna, Bázsó Károly, Balázs József. 
Bencsik István, Nagy Albert, Farkas János, 
Szendrcy István, Szunyogh István, Józsa Pál 
K.-Ujszállás,Pry) Ferencz Nemes-Magasi, Bleyer 
Izsák Miskolcz, Balassa Sándor N.-Gyimóth 
2 frt, özv. Deézsyné-Bolcskáry Erzsi Vízakna, 
Péter János Al.-Boldogasszonyfalu, Hirmann 
József, Steiger raid Károly, Zsák János, Mártzy 
Ágoston, Vcber Hermin Elek, Králik Andor 
Álmás-Kamarás,Péntek János Arad-Szt-Márton, 
Kollmann Vilmos, Haubenreich Antal Arad-
Szt.-Márton, /fesz Jenő Puszta-Lökösháza, 
Simon Lajos Bpest, Reitzer Ignácz 1).-Szerda-
hely, Kamer Frigyes Kőszeg, Horváth Ist-
vánná Szigliget, Iiédey János Orosháza 2 frt, 
Winkler Lajos N.-Várad, Wolf Arthur Torzsa. 
Kiss Aranka Újpest, Lányik János Bpest 2 frt, 
Heé Lajos Ugornya, Weinberger József Nagy-
Bittse 2 frt, Kreimer György Rum, Péter 
János Al.-Boldogasszonyfalva, Sáringer Károly 
Z.-M.-Szerdahely, Kornhauser Simon Késmárk 
2 frt, özv. Komáromy Lászlóné Czegléd 3 frt, 
Gay Károly Szombathely, özv. Griinhut Dá-
vidné Z.-Mihályfa. 

Adakoztak és perselyekből befolyt az Eötvös-
alap javára 1898 decz. 23-tól 1899 ápr 30-ig: 
Fülbier Béla Budapest 25 kr, Horváth Illés 
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Makó 2 frt, Karsat/ Jolán Győr 2 frt 50 kr, 
Deák József Sarkad 1 frt 23 kr, Szutter 
Dániel Pápa 3 frt, Wamszer József N.-Szeben 
4 frt, Böszörményi Róza N.-Harsány 50 kr, 
VI. Ersek-u. leányiskola 1 frt 20 kr. Cson-
grádmegyei fiókegyesület Szeged 70 frt 25 kr. 
Patacsis János Budapest 50 kr, Baláry Gyula 
Fotos 75 kr, Szondy Mátyás törvsz. biró l frt, 
Baláry Gyula 75 kr, II. ker. áll. tanítónő-
képző Nagy L. útján 1 frt 25 kr, Goldberg 
Ida Yágújhely 16 frt, özv. Szinkovics Ferenczné 
Csáktornya 1 frt, Csidák Lajos Segesvár 5 kr, 
Budapest K.-Váczi-úti k. e. népiskola 6 fr t 
65 kr, Gazd. tanfolyam hallgatói Szentinire 
3 frt, Bácz Ferencz R.-Palota 1 frt, Szatmár-
Ugocsamegyei tanítóegyesület 5 frt, Szathmáry-
alaptól 126 frt 96 kr, Kanizsayné Nagy 
Lujza gyűjtése Félegybáza 35 frtSOkr, Bazár 
István Nyíregyháza 30 frt, Szalóky Dániel 
Csokonva 22 kr, Olasz Lajosné Bálványos 
5 kr. 

Az „Eötvös-alap" javára 1898 deez. 23-től 
1899 április 30-ig pénzintézetek adományai 
czímén befolyt: Soroksár-H-Taksonyi takarékp. 
5 frt, Eberstein Pál Merezyfalva 1 frt 62 kr, 
Osztr.-magy. bank főintézete Budapest 25 frt, 
Keresk. iparhitelint. és népbank Kecskemét 
10 frt, Schlick-féle vasöntöde Budapest 2 frt 
5" kr, Magyar kerámiái gyár r.-társ. 20 frt, 
Délnémet Dunagőzhajó-társ. Budapest 2 frt, 
K.-Szt.-Miklós D. és Szabadszállás takarékp. 
5 frt, Csongrádmegyei fiókegyesület Szeged 
45 frt, Tóth József Budapest 5 frt, Szepes-
Iglói takarékp. és hitelintézet 1 frt, Felső-Úri 
takarékp. 2 frt, Mohácsi takarékp. részv.-társ. 
10 frt, Takarék- és hitelbank Losoncz 2 frt, 
Dévai takarékp. 5 frt, Jászker. népbank és 
takarékp. Jászberény 10 frt, Egyesült bpesti 
főv. takarékpénzt. 50 frt, Takarékp. egyesület 
K.-Szt.-Márton 5 frt, I. Pesti hazai takarékp. 
100 frt, Lajosmizsei takarékp. 2 frt. Báczkevei 
takarékp. 2 frt 50 kr, Miskolczi tkpt. 10 frt, 
Szentesvidéki takarékp. Szentes 5 frt, Barcs-
Szentkereszti takarékp. Gar.-Szentkereszt 2 frt, 
Mosonmegyei takarékp. Magyar-Ovár 10 frt, 
Cs. és kir. kassa-oderbergi vasuttárs. Budapest 
25 frt, Lévai takarékp. és hitéiintézet 20 frt, 
Pinkafői takarékp. 2 frt, O- és Törökkanizsai 
takarékp. 10 frt, Takarékp. ipar- és keresk. 
bank Nagymikály 10 frt. 

„Eötvös-alap" javára alapító- és örökös tag-
sági díjat fizettek 1898 decz. 23-tól 1899 április 
30-ig: Szálay József Bánfalva 15 frt, Honéczy 
Sándor Dengeleg 5 frt, Török Albert Miklós-
vár 20 frt, Lovass Gyula Csurgó 5 frt, Banyár 
János Gajár 5 frt, Vedlő Mariska O-Tura 
5 frt. Oszváth Albert Szék 5 frt, Szikszay 
Gábor puszta Balota-Halas 2 frt 50 kr, MatMász 
József Nagy-Mikálv 30 frt, Kovács Endre 

Vág-Vecse 20 frt, Jesztrebényi K. Hosszúmező 
5 frt, Eötvös-alap helyi bizottsága Székesfehér-
vár Il-ik részi. 10 frt, Csongrádmegyei fiók-
egyesület Szeged 50 frt, Joó Mária Kőszeg 
10 frt, Luttenberger Eszter Budapest 10 frt, 
özv. Sonntag Gyuláné 5 frt, Pleaucu György 
N.-Károly 15 frt, Szuchár János Rahoncza 
10 frt, Sebestyén József Besztercze 5 frt, 
Timina Ödön Szeged 5 frt, Létai Péter Buda-
pest 5 frt, Lovass Gyula Csurgó 5 frt, Julesz 
Leó K. Félegyháza 5 frt, Besch Miklós Új-
vidék 10 frt, Ujváry Béla Budapest 5 frt, 
Vellhiébel Ferencz Alcsuth 5 f'rt, Franz János 
Mokrin 5 frt, Baranyamegyei ált. tanítótest. 
Pécs 25 frt, Kovács Dénes Uzon 20 frt, 
Horváth Béla T.-Komlós 5 frt, Molnár S. 
Olasz Lajosné javára 20 frt. 

„Tanítók Háza" javára befo'yt 1898 decz. 
23-tól 1899 április 30-ig: Schlick-féle vasöntöde 
2 frt 50 kr, Lemle Rezső Franczfeld 5 frt, 
Plauder Kálmán Vadas 50 kr, Németh Lajos 
B.-Csaba 1 frt, Hicke József Szerb-Szt-Péter 
2 frt, Szutter Dániel 2 frt 64 kr, Pálmy Péter 
N.-Benesek 1 frt, Csepreghy Endre K.-Félegy-
háza 1 f'rt, Vajdaffy Gusztáv Budapest 8 frt 
30 kr, Udvarhelymegyei tanítóegylet 1000 frt, 
Szondy Mátyás törvsz. biró 1 frt, Délmagyar-
országi tanítóegyesület Fehértemplom 4 frt 
34 kr, Péterfy Sándor 1 részvényre 25 frt, 
Schmidt Albin Budapest .1 részvényre 25 frt, 
Sonntag Gyuláné Üllő 2 frt, Steinmetz Frigyes 
Uj-Soove 1 frt, Szombatiig Imre Fényes-Litke 
50 kr, Németh Sándor Szörény 1 frt, Singer 
L. Márk (lörbö-Pinczehely 70 kr, Margóczy 
Gyula Szarvas 1 frt, Fiedler János Sz.-Váralja 
3 frt 20 kr, Kellenberger Mihály Petrovácz 
1 frt, Gotthard Sámuel Bulkesz 1 frt 27 kr, 
Doczkalik Jenő F.-Meczenzéf 14 frt, Lemle 
Rezső Franzfeld 5 frt, Molnár Endre Marczal 
1 frt, Cs. és kir. szab. kassa-oderbergi vasuttárs. 
25 frt, Luttenberger Ä. 1 db cs. és kir. arany, 
Kanizsay-Nagy Zsuzsa Félegyháza 17 frt, 
Hrankovits Ferencz Baranka 1 frt, Bereczky 
Sándor Mező-Tarpa 50 kr, Mrva Ede Nezsette 
5<i kr, Tancsa Irma Mezö-Sámsond 50 kr, 
Molneír János Szarvas 2 frt, Jászay József 
Tamási 50 kr, F.-baranyai ev. reform, egy-
házmegyei tanítóegyes. Siklós 25 f'rt és inter-
natusra 25 frt. 

Az „Eötvös-alapot" és a „Tanítók Háza" 
alapját minden nagyobb nehézség nélkül szép 
összeggel gyarapíthatják azok a néptanítók, 
a kik növendékeik és a fölserdült ifjúság 
között a következő igen csinosan kiállított s a 
„vallás- és közokt. magy. kir. ministerium" 
által is ajánlott képes füzeteket elterjesztik: 
1. koronázás örömünnepe," szerkesztette 
a „Magyarorsz. Tanítók Országos Bizottsága." 
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Megjelent Singer és Wolfner könyvkiadóknál. 
Ara 30 kv. 2. ^Ezeréves r Magyarország*, szer-
kesztette Ujváry Béla. Ára 20 kr. Megjelent 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai-féle) könyv-
kiadó czégnél. 3. Jókai Mór Ünnepi olvasmányok. 
Kiadta az „Eötvös alap orsz. tanítóegyes. Ára 
30 kr. Mengrendelhető Singer és Wolfner 
könyvkereskedésében. E füzetek, mint jutalom-
könyvecskék is megfelelnek a czélnak. Az 
„Eötvös-alap" gondozói tisztelettel fölkérik a 
kartársakat az egyesület érdekében ezeknek 
á füzeteknek a terjesztésére, valamint annak 
„Ünnepi füzet1'-nek minél nagyobb számban 
való megrendelésére, a melyet Ujváry Béla 
szerkesztett a koronázás évfordulóján, junius 
8-án, országszerte megtartandó iskolai ünnepek 
alkalmával való használatra. Ára 10 kr. Meg-
rendelhető a „Néptanítók Lapja" szerkesztő-
jénél. E füzetek tiszta jövedelme részben az 
„Eötvös-alap" javára, részben a vidéki 
városokban a tanítók gyermekei számára 
fölállítandó internátusok tőkéjének a gyarapí-
tására fordíttatik. — Erzsébet királyné. Emlék-
füzet. Szerkesztették: Hajós Mihály, Koncsek 
Lajos, Móra István és Ujváry Béla. Ara 10 kr. 
Megrendelhető az Athenaeunt-nál (VIII. ker., 
Kerepesi-út 54. sz.) Nagyon alkalmas vizs-
gálati jutalom-íüzet. 

- aS*sS®<3B»£B 

.,A Tanítók Háza» javára tett 
ajánlat. 

Nagyságos Elnök Ür! Méltányolva azt a 
nemes czélt, melyet az Eötvös-alap mélyen 
tisztelt elnöksége maga elé tűzött, van szeren-
csénk ezennel a ház-építési alap (gyarapítá-
sára a következő ajánlatot tenni. 

Néhány évvel ezelőtt megjelent kiadásunk-
ban a Feszty-féle körképnek Morelli Gusztáv 
fametszö-tanár által készített reprodukcziója, 
melyből jelenleg még mintegy 7500 példány 
van készletünkön. Tekintve, hogy ez a repro-
dukczió kiválóan alkalmas arra, hogy az 
elemi iskolákban a magyar történet iránt 
való érdeklődést fejleszsze, a vallás- és köz-
oktatásügyi ministeri um 1898/2835. elnöki 
szám alatt már ajánlotta annak beszerzését 
az összes hazai iskolák számára. A közokta-
tásügyi ministerium ajánlása azonban csak 
irott malaszt marad mindaddig, míg ezt az 
ügyet az összes intéző körök magukévá nem 
teszik, míg meg nem győződnek arról, hogy 
a Feszty-körkép reprodukcziójának beszerzése 
szükséges, vagy legalább is nagyon ajánlatos 
minden iskola részére. 

Igen jól tudjuk, hogy kellő eredményt csak 
úgy érhetünk el, ha a tanügyi körök részé-
ről a kellő támogatásban részesülünk. Ezt 

szem előtt tartva, tisztelettel fölkérjük ezen-
nel Nagyságodat, mint az Eötvös-alap nagy-
érdemű és buzgó elnökét, hogy a Feszty-
album terjesztését a Nagyságod által szüksé-
gesnek és jónak látott úton és módon szervezni 
méltóztassék. 

Ennek fejében kötelezzük magunkat, hogy 
minden eladandó példány után 1—5000 pél-
dányig 1 frtot, 5000 példányon túl pedig, 
beleszámítva az első 5000 példányt, 2 frtot fize-
tünk az Eötvös-alapnak házépítési alapjához. 

A Feszty-körkép reprodukcziójából követ-
kező kiadások léteznek, melyek mindegyikéből 
bátrak vagyunk 2 példányt ide csatolni. 

1. 6 lapban ára iskolák részére 4 frt 25 kr. 
2. 6 lapban kemény papírra húzva 5 frt 

25 kr., jobb minőség 6 frt 85 kr. 
3. egy darabba illesztve 4 frt 40 kr. 
4. vászonra húzva egy darabban 5 frt 

75 kr. 
5. Leporelli album alakban kötve 5 frt 

25 kr. 
Ellenőrzés czéljából előre is beleegyezünk 

abba, hogy az összes megrendelések, illetve 
pénzküldemények az Eötvös-alap pénztárához 
intéztessenek: tekintve továbbá, hogy az 
Eötvös-alap mélyen tisztelt elnöksége nem 
rendelkezik az expediczióhoz szükséges sze-
mélyzet fölött, készek vagyunk ezt elvállalni, 
nemkülönben a szükséges körleveleket is ki-
nyomatni, oly kikötéssel, hogy készkiadásaink 
nekünk megtéríttessenek. 

Tisztelettel fölkérjük Nagyságodat, hogy 
ezen ajánlatunkat megfontolni s minket nagy-
becsű válaszával mielőbb megtisztelni kegyes-
kedjék. 

Budapest, 1899 márczius hó 12. 
Könyves Kálmán 

magyar irodalmi és könyvkereskedési részvénytársaság. 
L e g j o b b a n a j á n l h a t ó a papírra h ú z o t t 

pé ldány m e g r e n d e l é s e , m e r t ez a l e g s z e b b 
s keretbe f o g l a l v a , b á r m e l y terem d í s z é ü l 
szo lgá lhat . 

— A Szathniárj -alapra újabban adakoztak : 
(Nemes Lajos kir. tanfelügyelő gyűjtőivén) 
Szilva János 50 kr; Fidler Sándor 50 k r ; 
Szilva Katinka 50 kr; Kovács Juliska (Tállya) 
20 kr; Persenszky Károly (Szerencs) 50 kr. = 
2 frt, 20 k r ; Matulay Paula 20 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 2401 frt 42 kr. (A Ma. Ta. 
Ka.-ja által kezelt összeggel együtt befolyt össze-
sen 2ő67 frt r,0 kr.) 

T a r t a l o m : A Tanítók Háza ügyében a tanító-
sághoz intézett fölhívás. Péterfy Sándor, LaJúts 
Vendel. — Az Eötvös-alap jótéteményeiről. 
Fölhívás és kérelem Magyaiország népoktatás-
ügyének munkásaihoz. — Az Eötvös-alap kimuta-
tása. — Az Eötvös-alapra és Tanítók Házára jöve-
delmező füzetek. — A Tanítók Háza javára tet t 
ajánlat. — Adakozások a Szathniárv-alapra. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. ̂ egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEB., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOL4-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Egy czél felé. 
Az 18 6 8. évi XXXYIII. t.-cz. 147.§-ának 

a tanítóknak tanítói egyesületekké való 
alakulásáról szóló intézkedésében azon 
nagyfontosságú alapelv nyer kifejezést, 
hogy a magyar népoktatásnak alapja 
a magyar néptanítói kar egyetemének 
egységes munkájában rejlik s hogy a 
magyar nemzeti népoktatás fejlődésé-
nek a tanítóegyesületek vannak hivatva 
irányt szabni. 

Egyesületeinknek ily nagyfontosságú 
rendeltetéséből kifolyólag kétségtelen, 
hogy ezek csak akkor végezhetnek ál-
dásos s czélnnkra nézve üdvös munkát, 
ha egységes törekvésüket, egymást kie-
gészítő munkálkodásukat megfelelő esz-
közökkel biztosítani tudják. 

Azt hiszem, hogy hivatásunk értékét 
emeljük, törekvéseink út já t egyengetjük, 
munkánk sikerét fokozzuk, ha e lapok-
ban megvitatjuk, hogyan kellene a tanító-
egyesületeknek szervezve lenniök, miként 
kellene egymással úgyszólván állandó 
összeköttetésben állaniok, hogy ismerve 
egymást, egyik úgy, mint a másik, egy-
formán művelje a tanítói hivatás méltó 
betöltéséhez megkívántató szaktudo-
mányt. 

A mint a nevelés- és tanítástudo-
mány tételei egymással szervesen össze-
függő egészet alkotnak s a mint a 

tanítói egyéniség e tudományok elvei-
nek helyes alkalmazásában nyilvánul, 
azon módon kell a tanítóegyesületeknek 
szervesen összefüggő egészszó alakulniok 
azon czélból, hogy a nevelés- és tanítás-
tudomány elveinek alkalmazásában mind-
nyájan minél nagyobb jártasságra szert 
tehessünk s ezzel a népoktatás nemzeti 
kultúránknak megfelelő színvonalra emel-
kedj ék. 

Hogy a tanítóegyesületek ez egybe-
hangzó tevékenységnek megfelelő szer-
vezettel bírjanak, ahhoz tagjaiknak czél-
irányos munkálkodása szükséges. Hazánk 
minden egyes néptanítójának valamely 
egyesület kötelékében kell érvényesí-
tenie tapasztalatait. A tanítóegyesületek 
minden egyes tagjának attól a tudattól 
áthatva kell az egyesületi életben részt-
vennie, hogy nemcsak a kartársi szellem 
belső tartalmát gyarapítja, hanem a 
népiskolai tanítás és nevelés értékét 
fokozza s a tanítói állás tekintélyét is 
emeli, ha az iskolai nevelés és tanítás 
körébe tartozó minden kérdést tanul-
mány tárgyává tesz s ennek eredményé-
ről, nemkülönben az iskolájában te t t 
összes megfigyeléseiről az egyesületi 
gyűlésen beszámol. így a tanítóegye-
sületek munkálkodása, úgyszólván, kie-
gészítő részévé válik a szakfelügyeletnek. 

A tanítóegyesületek intézményének 
életrevalósága ennek a szakfelügyelettel 

Lapuiik 20-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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való egybekapcsolásától függ. Ezen 
kapcsolat nélkül nem lebet szó a tanító-
egyesületek tervszerű munkálkodásáról, 
másrészt meg e kapcsolat folytán a 
szakfelügyelet szellemi tartalma is gyara-
podnék s képes volna munkája termé-
kenyítő hatását is biztosítani. 

Az itt elmondottakból világos lévén, 
hogy a tanítóegyesületek üdvös működése 
a tanítók önművelődésétől van függővé 
téve, gondoskodnunk kellene első sorban 
arról, hogy minden egyes iskolának 
tanítói könyvtára legyen. Be kell ismer-
nünk, hogy pedagógiai irodalmunk sze-
gény s nem is fog egyhamar újabb 
művekkel gyarapodni, hacsak minden 
egyes népiskolának nem lesz tanítói 
könyvtára. Csak ezután remélhető, hogy 
a tanítók a nevelés és tanítás gyakor-
lati kérdéseivel oly mértékben foglal-
kozzanak, mint azt a pedagógiai irodalom 
művelése, illetőleg termékeinek szapo-
rodása megkívánja. 

A népnevelésünk állapotát föltüntető 
adatok közt helyet kellene foglalnia 
annak is, el vannak-e látva az iskolák 
tanítói könyvtárakkal is? Hogy utódaink 
a népnevelésről való előrelátó gondos-
kodásunkról tiszta fogalmat nyerjenek, 
gyarapítanunk kell azt a szellemi tőkét, 
a melytől népnevelésünk jövője függ. 
Hogy a népnevelés javára szolgáló 
törekvéseink czéltudatosak-e, hogy 
tanítói munkánkkal a közművelődés 
széleskörű alapját vetjük-e meg, azt az 
utókor a tőlünk reámaradt szellemi 
hagyatékból fogja megítélni. Hogy ezen 
hagyaték gyarapításához mindnyájan 
hozzájárulhassunk, szellemünk világos-
ságát, értelmünk kincsét kell megörö-
kítenünk azzal a munkássággal, melyet a 
tanítói egyesületek kötelékében vagyunk 
hivatva kifejteni. Mindegyikünknek idő-
ről-időre végzett munkánkról kellene az 
egyesületi gyűléseken beszámolnia oly 
czélból, hogy ebből mintegy erőt merít-
sünk egymástól a további czélirányos 
és egységes munkálkodásunkhoz. A mun-

kánkról való ezen beszámolás, azt hiszem, 
állandóan helyet foglalhatna a tanító-
egyesületek tárgysorozatában, a mint 
hogy különben is gondoskodni kellene 
a tanítóegyesületi ülések állandó egy-
séges tárgysorozatáról. E tárgysorozat 
elkészítését az Országos Bizottság tiszté-
nek tartanám. Az Országos Bizottság a 
tárgysorozatot jóváhagyás végett beter-
jesztené a ministerium hoz, honnan az 
a tanfelügyelőségekhez küldetnék, meg-
adatván egyúttal ezen tanügyi hatóság-
nak a mód, hogy a tanítóegyesületek 
munkálkodását az egyöntetűség szem-
pontjából vezethesse. 

Röviden ezekbe foglaltam a tanító-
egyesületek egységes munkálkodására 
vonatkozó nézeteimet. Ha kartársaim 
egyesületeink egységes működésének 
mi módon való elérhetéséről az egye-
sületi gyűléseken behatóbban fognak 
tanácskozni, sikerülni fog egyesületi 
működésünk számára oly tervezetet készí-
teni, mely a nemzeti népoktatás javára 
szolgáló egyöntetű munkálkodásunkat 
illetőleg biztos útmutatóul szolgálhat. 

(Nagy- Tapolcsány.) Zsoldos Károly. 
oDÍ«jp}Oe 

Az osztott (liat-tanítós) elemi 
népiskola tanterve. 

(Folytatás és vége.) 
VII. Művészeti tárgyak, a,) Éneklés. Czél: A 

népiskolai énektanítás czélja, hogy föle'breszsze 
és ápolja a zenei érzéket; gyakorolja a hal-
lást, fejleszsze az ütemérzéket; járuljon hozzá 
a kedély műveléséhez s legyen hathatós esz-
köze a vallásos és hazafias érzület ápolásának. 

I. osztály. Hetenkint 1 óra (két fél órában). 
a) A hallás gyakorlása. Egyes hangok meg-
különböztetése hosszúság, mélység, illetve 
magasság és erőfok szerint, b) A hang kép-
zése. A gyermekek hangkörébe eső kisebb-
nagyobb hangközöknek, vagy rövidebb hang-
soroknak egyenkint és karban való utánéne-
keltetése. c) Az ütemérzék fejlesztése. Egysze-
rűbb szerkezetű, magyaros dalmötivumoknak 
szövegnélküli gyakorlása, különös tekintettel 
ama dalokra, melyeket ebben az osztályban 
szöveggel is be akarunk tanítani, d) A hang-
szervek ápolása. Mérsékelt hangterjedelem 
használata mellett az éneklés idejének és 
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tartamának czélszerű meghatározása, az ének-
lés közben figyelmeztetés a helyes testtartásra, 
lélekzetvételre s a hangok és szöveg szép 
kiejtésére. (A b) és c) alatt megjelölt gyakor-
latok és dalok hangköre az 1—6-ig — leg-
czélszerübben d-től h-ig — terjedő fokot meg 
ne haladja). 

II. osztály. Hetenkint 1 óra (két fél órában). 
A II. osztály ismétli és gyakorolja az első 
osztály tanítási anyagát s a szorosabb érte-
lemben vett énekgyakorlatok mellett meg-
felelő egyszólamú dalokat énekel az 1—8 
(c—c) hangkörben. 

III. osztály. Hetenkint 1 óra. A III. osz-
tály tanítási anyaga lényegében ugyanaz, 
mint az előző osztályokban, azzal a különb-
séggel, hogy a hallás gyakorlása, a hang 
képzése s az ütemérzék fejlesztése czéljából 
veendő gyakorlatok mind hangterjedelem, 
mind nehézségbeli fokozat tekintetében a 
tanulók előbbrehaladottságához alkalmazkod-
nak. A szorosabb értelemben vett énekgya-
korlatok mellett megfelelő egyszólamú dalokat 
kell tanítani hallás után, az illető dallamok 
főbb motívumainak előleges begyakorlásával. 
A hangkimélés szempontjából ez osztályban 
sem szabad az 1—8 (c~—c-ig vagy legfeljebb 
d—d-ig) terjedő hangkörön túlmenni. 

IV osztály Hetenkint 2 óra. Ez az osztály 
megkezdi a hangjegyek szerint való éneklést 
a következő énektani ismeretek közlésével 
kapcsolatban: a) A hang- és szünetjegyek alak-
jának és értékének fokozatos s párhuzamos meg-
ismertetése. (Egész-, fél-, negyed- és nvolczad-
kóták, illetve szünetjegyek.) b) Ütem, ütemezés, 
ütemjelzés (2/*, — 4/s) a magyar zené-
hen, idegen ütemek mellőzésével, c) Rithmi-
kai gyakorlatok hangjegyeken szemléltetve, 
szövegolvasással és kézütéssel, dallamkiséret 
nélkül, d) A vonalrendszer megismertetése. (Öt 
vonal, négy vonalköz.) Az alsó segédvonal. 
e) A G-kulcs használata. A hangjegyek megne-
vezése helyzetük szerint. Hangjegyolvasási gya-
korlatok énekkiséret nélkül, f ) Ütemvonalak 
a vonalrendszerben. Nyugvójel. Ismétlő-jegyek. 
Az időmérték (tempo) és erőfok jelzésére 
szolgáló legszükségesebb kifejezések és jegyek 
megértetése, g) A kemény C-hanglétra bemu-
tatása és énekeltetése, kezdetben egyenlő 
értékű hangjegyek szerint, tagolás nélkül, 
később tagolva a föntebb megjelölt ütemföl-
osztással, különböző hanjegyekkel s más-más 
rithmus szerint, h) Hangtalálási gyakorlatok 
a C-hangsor körében, mindig az alaphangból 
kiindulva s oda visszatérve, az iskolai táblára 
írt jegyeken mutatva, i) Fokozatos gyakor-
latok a tulajdonképeni hangjegyek szerint 

való éneklés elsajátítására, az 1—8-ig terjedő 
hangkörben, kizárólag C-hangnemből írva. 
k) A megelőző osztályokban tanult főbb dalok 
ismétlése és újabbak tanulása, kezdetben 
hallás után, később hangjegyek segítségével. 

A hallás után betanított dalok között olya-
nok is lehetnek, a melyek lágy hangnemben 
vannak írva s melyekben alakító jegyek 
(jji t>> Ű) i s szerepelnek. 

V. osztály. Hetenkint 2 óra. a) A IY. 
osztály énektanítási anyagának ismétlése és 
gyakorlása után meg kell ismertetni a pon-
tozott hangjegyeket s azoknak értékét, vala-
mint a tizenhatod-kótákat is, mint a melyek 
a magyar dalban sűrűn előfordulnak, b) A han-
gok körét ki kell bővíteni fölfelé a d-től f-ig, 
lefelé a g-ig, s ennek megfelelőleg meg kell 
ismertetni a második alsó segédvonalat s 
gyakorolni kell a növendékeket az illető hang-
jegyek olvasásában és éneklésében, c) Meg kell 
ismertetni a kemény G-, majd a lágy A- és 
D-hangsort a szükséges hangemelő (ti) és 
hangmélyítő (p), valamint a feloldó, vagyis 
visszaállító (J) jegyek kíséretében, a két elsőt 
mint előjegyzést is; gyakorolni kell a tanuló-
kat e hangsorokon belül a hangok eltalálásá-
ban. d) Énekeltetni kell az ezen osztály szá-
mára szerkesztett s a jegyek szerint való 
éneklés előmozdítását czélzó technikai gya-
korlatokat, — végül e) gyakorolni kell a 
tanulókat egy- és kétszólamú, önálló dalok 
éneklésében, most már hangjegyek segítségével. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. a) A VI. 
osztály nem annyira új énektani ismeretek 
közlésével foglalkozik, mint inkább arra törek-
szik, hogy a tanulók az eddig elsajátított 
énektani ismereteket folyton ismételjék s a 
gyakorlatban minél inkább érvényesíteni tud-
ják. b) A megelőző osztályokban tanult hang-
létrákhoz, mint újakat, hozzá kell venni a 
kemény D-t és A-t B a lágy G-t, a már meg-
ismertetett párhuzamos hangsorokból leszár-
maztatva. c) Énekeljenek a tanulók technikai 
gyakorlatokat a hangképzés, az ütemérzék fej-
lesztése s a hangjegyolvasás tökéletesbítése 
czéljából, kiváló tekintettel az újonan megismer-
tetett hanglétrákra, d) Folytassák az egy- és két-
szólamú dalok tanulását hangj egyek segítségével. 

b) Rajzolás. Czél: A rajztanítás czélja a 
forma- és színérzék, valamint a szemmérték 
fejlesztése, továbbá a szépérzék fölébresztése 
s némi rajzbeli jártasság megszerzése. 

Ennek a czélnak szolgálata az első két 
osztályban a tervszerűen vezetett és telhetőleg 
sokoldalú szemlélet alapján történik a szem-
léltek rajzbeli reprodukálására való törekvés 

20* 
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nélkül. A tulaj donképi rajzoktatás a III. osz-
tályban indul meg s a tárgyi szemlélet alapján 
lehetőleg gyakorlati irányban halad tovább. 

I—II. osztály. A beszéd- és értelemgyakor-
latokkal kapcsolatban a tárgyak alakjának, 
nagyságának, helyzetének és színének szem-
léltetése s ennek alapján a következő fogal-
mak megértetése: szögletes, kerek, lapos, 
gömbölyű; függőleges, vízszintes; hosszú, rövid, 
széles, keskeny, magas, mély; egymás mellett, 
alatt, felett; szines, színtelen, halovány, élénk, 
világos, sötét szinű stb. 

A tanító szemléltetés közben a táblán való 
rajzolást is segítségül veheti; de a tanulók 
kézügyességének gyakorlása csupán a szép 
Írással kapcsolatban történik. 

III—IV. osztály. Hetenkint 2—2 óra. A 
testek lapjainak, éleinek, körvonalainak és 
egymáshoz való helyzetüknek szemléltetése 
egyszerű testmintákon (koczka, téglaalakú 
hasáb, egyenes körhenger, gömb) geometriai 
magyarázatok nélkül. A szemmérték gyakor-
lása. A színérzék tovább fejlesztése az árnyala-
tok megkülönböztetésével természeti tárgyakon. 

A tanulók e fokon megkezdik a szemléltek 
rajzbeli reprodukálását tervszerűen és foko-
zatosan vezetett gyakorlatokkal. A testminták 
lapjainak lerajzolása és kombinálása egyszerű 
síkdiszítményekké a tanító táblarajzának segít-
ségével. Egyszerűbb alakú, (lapos és gömbölyű) 
természeti tárgyak lerajzolása körvonalosan 
(levél, könyv, palatábla, kereszt, ablak, ajtó ; 
egyszerűbb alakű növénylevelek; lapda, narancs, 
alma, körte, pohár, kancsó, kulacs, veder, 
kanna stb.). 

V. osztály. Hetenkint 2 óra. A rajzolás 
kezdetben kizárólag szabad kézzel és szemmel 
történik; később helyet foglal a vonalzó és 
körző használata is s a geometriai rajz kie-
gészíti, majd fölváltja a szabadkézi rajzot. 
a) A szabadkézi rajz tanítási anyagát részint 
az erre alkalmas természeti tárgyak, részint 
a már ismert testminták a (gúlával és kúppal 
kiegészítve) szolgáltatják. Ezek alapján a 
tárgyak körvonalos rajzain kívül síkidomok és 
diszítmények alakítandók különös figyelemmel 
a szimmetriái érzék fejlesztésére, b) Az eszkö-
zökkel való rajzolás geometriai alapon indul 
meg. Szabályos síkidomok és diszítmények 
szerkesztése táblarajz alapján. A koczka, tégla-
alakú hasáb, négyzetalapú gúla, egyenes kör-
henger, egyenes körkúp hálózatának elkészí-
tése és egybeillesztése. Az említett testminták 
ábrázolása alap-, homlokrajzban. Toll és tinta 
(tus) használata meg van engedve. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Az ismert 

testminták látszati képeinek szemlélet alapján 
{a koczkákból kiindulva) szabad kézzel és 
szemmérték után való elkészítése egyszerű 
árnyékolással, esetleg színezéssel. Ezután egy-
szerűbb természeti tárgyak (szekrény, kereszt, 
torony, ház, tégla és gerendakötések) látszati 
képeinek vázlatos elkészítése, b) Az eszkö-
zökkel való rajzolás köre: síkdiszítmények 
szerkesztése és rajzolása (egyenes és köralakú 
vonalak összetételével és természeti motívumok 
fölhasználásával); továbbá egyszerűbb tárgyak 
(bútorok, szerszámok, házi eszközök, edény-
alakok, épületrészek) átmetszeteinek elkészí-
tése s könnyebb helyszínrajz fölvétele. A kiseb-
bített mérték ismertetése. Toll, tinta (tus), 
esetleg ecset és festék használata meg van 
engedve. 

Jegyzet. Leányiskolákban a tanítási anyag 
egyéb részeinek rövidebbre fogásával a diszít-
ményi rajzra s a szín érzék fejlesztésére külö-
nösebb gond fordítandó. 

VIII. Kézimunka, a) Fiúiskolákban : kézü-
gyesség ; b) leányiskolákban: női kézimunka. 

a) Kézügyesség. Czél: A kézügyesség taní-
tásának czélja, hogy egyszerűbb és kisebb tár-
gyaknak könnyen kezelhető és idomítható 
anyagokból való előállítása által a tanuló kéz-
ügyességét, szemmértékét, formaérzékét alakító 
képességét és ízlését fejleszsze s a kézimunká 
megkedveltesse. 

I—II. osztály. Hetenkint 2—2 óra. Papir-
füzés és hajtogatás; alakok kivágása karton-
lapokból. Mintázás : egyszerűbb alakú tárgyak 
alakítása agyagból. 

III—IV. osztály. Hetenkint 2—2 óra. Egy-
szerű tárgyak készítése karton-papirosból s 
beragasztásuk színes papirossal. Apró munkák 
sodronyból; a fa és sodrony kombinácziója 
(kalitka stb.). Mintázás: egyszerű diszítmények 
agyagból. Szalma-munkák. 

V—VI. osztály. Hetenkint 3—3 óra. Az 
előbbi két osztály munkanemeinek folytatása 
fokozatos haladással. Külön munkateremmel 
rendelkező iskolákban egyszerűbb famunkák 
előállítása a fürész, vonó- és faragókés, reszelő, 
véső és gyalu segítségével. Külön munka-
terem hijján egyszerű famunka a faragókéssel. 

Jegyzet. E tanterv a helyi körülményekhez 
képest részletezendő, esetleg módosítható. 

b) Női kézimunka. Czél: A női kézimunka 
iránt kedv és érdeklődés ébresztése a tanu-
lóban, s a kézügyességnek odáig fejlesztése, 
hogy a tanuló iskolázása befejeztével a tanul-
tak alapján magát tovább képezhesse, s majdan 
a maga vagy családjának legegyszerűbb házi 
szükségletét elkészíthesse. Ennélfogva az isko-
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Iában készítendő egész munkadarabok az egyes 
vidékek szokásaihoz alkalmazkodnak. 

II. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Horgolás. 
Kezdőszem. Az első sor leborgolása és tömött 
szem. Bordáit horgolás. Minta nélküli lyu-
kacsos horgolás. Négy különböző lyukacsos 
minta. Egy egyszerű gyermek-előke. Az egyes 
szemek és minták mintaszalag alakjában. 
Munka-anyag: 10-es számú pamut és 2-es 
számú horgolótű, b) Kötés. Kezdő szem. Sima 
szem. Lánczszem. Czifra (fonák) szem. A szál-
bekötés és a leesett szemek igazítása. Minta-
szalag négy egyszerű mintával sima és czifra 
szemekből. Az egyes minták egy lyukacsos 
sorral választandók el. Téli kézelő. Munka-
anyag: 14-es elefánt-pamut. 

III. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Horgolás. 
Egy gyermekzubbony. Egy gyermekfőkötö. 
Munkaanyag: 50-es harang- (cordonet) pamut 
és 2—0 horgolótű, b) Kötés. Egy gyermek-
harisnya. Munkaanyag: 16-os elefánt-pamut. 
c) Jegyzés. Egy keresztöltés jegyzőkendőn 
nyomtatott és irott nagybetűkkel a tanuló 
nevének, valamint a családtagok nevének 
kezdőbetűi; a számjegyzék 1—10-ig. Szál-
bekezdés, szálbevarrás. Munkaanyag: fél méter 
canavas, berlini pamut és himzőtű. 

IV. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Kötés. A 
lyukas harisnya sarkának és fejének meg-
kötése. Munkaanyag: egy lyukas harisnya s 
a hozzáillő pamut, b) Varrás. A varrás elemei: 
szegélyezés előlöltéssel és szegélyöltéssel. Szál-
liúzás. Összevarrás hátrafelé öltött öltésekkel. 
Összevarrás szélezéssel. Tűzött szegély. Lyuka-
csos szegély. A két szegély összevarrása láncz-
öltéssel. Egyszerű suprikálás. Egy széles és 
néhány keskeny szegély. Ránczolás. A ránczok 
összefoglalása és bevarrása. Egy dupla vászon-
darab (öv), a melybe a ránczok bevarrattak. 
Ez utolsó dupla sima darabon egy gomblyuk, 
2—3-féle gomb s alsó szoknya-szalag fölvar-
rása. Munkaanyag: 'A méter creasvászon, 
vagy háziszövet s egy fejkendő vagy egyszerű 
kötény a szegélyezésnek előöltésekkel való 
begyakorlására, c) Hurkolás. Egy sor sima 
hurkolás ívek nélkül. Egy sor nagy félkör 
alakú ív. Egy sor kisebb félkör alakú ív. Munka-
alak: mintaszalag. Munkaanyag: lU méter creas-
vászon, vagy háziszövet. 

V. osztály. Hetenkint 3 óra. a) Hurkolás. 
Egy sor nagy hegyes ív. Egy sor kis hegyes 
ív. Egy sor rózsaív. Munkaalak és anyag, 
mint a IV. osztályban, b) Varrás. Fehér-
nemüek foltozása sima és mintás szövéseken. 
Keshedések beszövése. Harisnya beszövése. Az 
egyszerű háztartás fehérneműinek (alsó-lepedő, 
paplan-lepedő, vánkoshéj kisebbített alakban) 

szabása és megvarrása. Munkaanyag: creas-
vászon, vagy háziszövet; kopott és keshedt 
fehérnemű és harisnya. 

VI. osztály. Hetenkint 3 óra. Varrás. Egy 
női ing és szoknya, továbbá egy férfi alsó 
nadrág szabása és megvarrása. Egy felső ruha 
foltozása. Munkaanyag: creas-vászon, vagy 
háziszövet; lyukas felső ruha. 

IX. Gazdasági és háztartási ismeretek. Czél: 
az elemi népiskolai gazdasági oktatás czélja 
a gazdálkodásra nézve legfontosabb állatok-
nak, növényeknek, ásványoknak, gazdasági 
eszközöknek és gyakorlati eljárásoknak ismer-
tetése rendeltetésükkel és hasznukkal együtt; 
továbbá a tanulók erejét meg nem haladó 
gazdasági foglalkozások gyakorlása s ez által 
a gazdálkodás mint foglalkozás iránti szere-
tetnek és becsülésnek fölébresztése A tanítás 
részint elméleti, részint gyakorlati; az elmé-
leti oktatás azonban mindig a gyakorlathoz 
kapcsolódik, s oly időben történik, a mikor 
a gazdasági gyakorlatok az évszak, vagy az 
időjárás miatt szünetelnek. A leányiskolákban 
a gazdasági oktatás főkép a konyhakertre, 
baromfitenyésztésre, sertés- és tehéngondo-
zásra s a háztartásra szorítkozik. 

I—IV. osztály. Az alapfogalmak és isme-
retek közlése szemléltetés alapján a beszéd-
es értelemgyakorlatokkal kapcsolatban (I—II. 
osztály), utóbb az olvasókönyvbe fölvett gaz-
dasági olvasmányok segítségével. A gyermekek 
fejlettségének, erejének és ügyességének meg-
felelő könnyebb házi és iskolakerti munkák. 

A) Fiúiskolában. V. osztály. Hetenkint 
2 óra. a) Oszszel: A zöldségfélék kiszedése, 
elrakása, trágyázás, ásás. Tisztogatás a gyü-
mölcsösben, faültetés ; a faiskola ápolása (min-
den évszakban). A gyökérnövények (répa) 
szedése, behordása, elvermelése, takarmányul 
fölhasználása. Nyári, téli takarmány. Burgonya-
szedés, kukoricza-törés. Gazdasági állatok: 
juh, sertés, baromfi. Tartásuk, betegségeik; 
terményeik fölhasználása és értékesítése (az 
egész éven át). Méhészeti gyakorlatok és 
magyarázatok az egész éven át, az évszakok-
nak megfelelően, b) Télen: A télire elrakott 
termények gondozása, a tavaszi vetőmag elő-
készítése és tisztítása. Hernyózás, kéregtisz-
títás és rigolozás. A jó istálló szüksége, kel-
lékei. A trágya kezelése és fölhasználása. 
Gabonaforgatás, rostálás, tengerimorzsolás. 
c) Tavaszszal és nyáron: Talajporhanyítás, 
ásás, gereblyézés, vetés, palántanevelés (meleg-
ágy) és ültetés, gyomlálás, kötözés, kapálás, 
ritkítás, öntözés. Kerti termények fölhaszná-
lása. Gyümölcsfák tisztogatása, nyári gyü-
mölcsök leszedése és értékesítése. A rét : 
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kaszálás, a zöld takarmány begyűjtése és 
fölhasználása. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Oszszel: 
Az őszi gyümölcsök leszedése, osztályozása, 
földolgozása, elrakása, csomagolása, értéke-
sítése ; magvak gyűjtése és megismertetése; 
gödörásás, faültetés, elvermelés; a gyümölcs-
fák tisztítása, bekötözése. A faiskola ápolása 
(minden évszakban). A szőlöfajok ismertetése. 
Legalább egy-két sor szőlőnek telepítése az 
iskolakertben. Szüret; a pincze, szőlőtakarás, 
rigolozás. A vetőmag előkészítése. Csávázás. 
A talaj előkészítése a vetőmag befogadására. 
Vetés kézzel és géppel; magtakarás. Gazda-
sági állatok: a szarvasmarha és a ló. Tar-
tásuk, ápolásuk, betegségeik, fölhasználásuk, 
értékesítésük (az egész éven át). Méhészet, 
mint az V. osztályban; esetleg selyemhernyó-
tenyésztés is. b) Télen: Hernyózás, rigolozás. 
Oltási gyakorlatok fűzvesszőn. A gyümölcsös 
és a faiskola berendezése, gondozása. A gyü-
mölcsfa betegségei. A gyümölcsfára nézve 
hasznos és kártékony állatok. A gyümölcs-
termelés gazdasági jelentősége. Erdészet (az 
erdő-törvény ismertetése röviden). Borkeze-
lés, borhamisítás, (az ezt tiltó törvény ismer-
tetése röviden). Trágyakihordás a szántóföl-
dekre, kupaczokba lehúzás, elteregetés; rétek 
trágyázása. Gabonaforgatás, rostálás, tavaszi 
vetőmag előkészítése. Gazdasági eszközök 
rendbehozása, ismertetése. Magtári és szérű-
kerti teendők, c) Tavaszszal és nyáron: 
Oltványok kiültetése, oltás, szemzés, páro-
sítás, fanyesés, a fák alátámasztása, ön-
tözése. Amerikai ellenálló faj nemesítése, 
kiültetése. Nyitás, egy-két metszési mód 
bemutatása és gyakorlása. Döntés, homlítás, 
kapálás, zöldojtás. Permetezés. A csemege-
szőlő értékesítése. Szántás, vetés, boronálás, 
fogasolás, kukoricza, takarmány, gyökér és 
gumós növények elvetése ; ritkítás, gyomirtás, 
kapálás. Aratás, betakarás, cséplés. Tarló-
buktatás. A magtár. 

Jegyzet. E tanterv az egyes vidékek (erdős, 
bortermelő vidék stb.) szükségleteihez alkal-
mazandó s e szerint módosítható. 

B) Leányiskolában. V osztály. Hetenkint 
2 óra. A konyhakert; berendezése, mívelése. 
Kerti növények; vetésük, ültetésük, ápolásuk. 
A kerti termények ; fölhasználásuk, elrakásuk, 
értékesítésük. A virágos kert. Baromfitenyész-
tés. Selyemhernyótenyésztés. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. Foglalkozás 
a konyha- és virágos kertben (az V. osztály-
ban megjelölt foglalkozások folytatása). E 
mellett különös gond fordítandó a gazdasági 
termékek kezelésére, fölhasználására a ház-

tartásban és értékesítésükre a házon kívül. 
A sertés gondozása és hizlalása ; a tehén és 
borjú gondozása. Tejkezelés. A jó háztartás 
kellékei. 

X. Testgyakorlás. Czél: A tanuló testi 
erejének és ügyességének fejlesztése. 

I. és II. osztály. Hetenkint 1 — 1 óra. Test-
mozgással egybekötött játékok. A rendszeres 
testgyakorlás csak a III. osztályban kezdődik. 

III. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Rendgya-
korlatokból : Sorakozás és arczsorképze's. Iga-
zodás. Negyed- és félfordulat. Oldalsor és 
födözés. Sornyitás és zárás. Egész- és féltá-
volságvétel. tíorbontakozás zárt arczsorból 
nyitott arczsorba. Lépcsőzetes fölállítás. Ellen-
vonulás jobbra vagy balra és vissza, b) Szabad-
gyakorlatokból : Alapállás, szögállás, zárt állás, 
lábujjállás, terpeszkedő állás és lépő-állások. 

Egyszerű szabadgyakorlatok helyben, két 
ütemben. Járás helyben és menet oldalsorban. 
Menet arczsorban, meghatározott számú lépés-
sel. Járás utánlépéssel. c) Ugrásból: Ugrási 
előgyakorlatok. Elugrás helyből. Elugrás jobb 
és bal lábbal. Czél: a biztos el- és helyes 
leugrás szép testtartással, d) Játékok. 

IV. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Rendgya-
korlatokból : A III. osztály gyakorlatai és 
rézsútos sorképzés. Fejlődés rendekbe oldal-
sorból jobbra és balra. Fejlődés rendekbe 
arczsorból előre és hátra. Ellenvonulás jobbra 
és balra. Körképzés. Szög- és kigyóvonulás. 
b) Szabadgyakorlatokból: A III. osztály taní-
tási anyaga és sark-, mérő-, kereszt-, guggoló-, 
támadó- és védő-állás. Egyszerű szabadgya-
korlatok 4-es ütemben. Könnyebb összetett 
gyakorlatok. Dobbantó- és lábujj-járás oldal-
sorban. Menet arczsorban. Futás 1—2 perczig 
lassú ütemben, c) Ugrásból: Könnyű elugrás 
jobb és bal lábbal, biztos leugrás helyes test-
tartással. Czél: mint a III. osztályban. Ugrási 
gyakorlatok az ugró-zsámolyokon, d) Fekvő 
gerendán való gyakorlatok, e) Játékok. 

V. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Rendgya-
korlatokból: Az előbbi osztályok tananyagá-
nak ismétlése. Fejlődés oldalsorban rendekből 
kettős rendekbe jobbra és balra, b) Sza-
badgyakorlatokból: Lebegő állás, vívó állás. 
Összetett szabadgyakorlatok egyenoldalúan. 
Könnyebb gyakorlatok botokkal és rudakkal. 
Menet arczsorban. Hármas lépés- és ringó-
járás. Járás helyben különféle kargyakorla-
tokkal, futás 1—3 perczig. Versenyfutás leg-
följebb V» perczig. c) Ugrásból: Az előbbi 
osztályok tanítási anyaga és ugrás, közben 
kar- és lábgyakorlatok, fordulatok. Ugrás 
deszka nélkül. Czél: a biztos el- és leugráson 



• 2 0 . SZÁM- NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

kívül a magasugrásban csípőmagasság, a távol-
ugrásban másfél testhosszúság. Ugrási gya-
korlatok az ugrózsámolyon, d) Mászásból: 
Mászási előgyakorlatok és pedig: ugrás feszes 
függésbe egy és két póznán. Ugrás hajlított 
függésbe két és egy póznán. Mászókulcsolás 
állásban. Ugrás feszes függésbe mászókulcso-
lással. Mászókulcsolás-csere feszes függésben; 
ugyanez hajlított függésben. Feszes függésben 
húzódás. Mászás utánfogással egy póznán. 
Mellső és hátsó függő állás. Mellső fekvő 
támaszban eltolódás, e) Könnyű gyakorlatok 
fekvő gerendán és létrán, f ) Játékok. 

VI. osztály. Hetenkint 2 óra. a) Rendgya-
korlatokból: Az előbbi osztályok tanítási 
anyagának gyakorlása. Fejlődések négyes és 
hatos sorokba jobbra s baira rendekből (arcz-
sorból). Kanyarodások és fejlődés menetben. 
Fordulatok menetközben, b) Szabadgyakorla-
tokból : Összetett ellenoldalú és négyütemű 
szabadgyakorlatok. Bot- és rúdgvakorlatok 
összekötve láb- és törzsgyakorlatokkal. Fekvő 
támaszban gyakorlatok. Menetben gyakorlatok 
és lépésváltoztatás. Menet rézsútos sorban. 
Hintajárás és forgólépés-járás. Egyszerű társas 
és ellenállási gyakorlatok. Futás 1—3 perczig, 
versenyfutás 1 perczig. c) Ugrásból: Válto-
zatos elugrások, páros lábbal is; leugrás for-
dulatokkal. Ugrás ugró-zsámolyokon. Czél: 
mint az V. osztályban, d) Mászásból: Mászás 
egy póznán utánfogással, később túlfogással. 
Mászás mászókulcsolás-cserével, ugyanez kör-
zéssel. Ugrás feszes függésbe két póznán, 
mászókulcsolás egy póznán. Ugyanez, de haj-
lított függésben. A két utóbbi gyakorlat 
mászókulcsolás-cserével. Függésbe ugrás és OÖ o 
vándormászás. Mászás a póznán föl, rézsútosan 
vándormászással le. e) Könnyű gyakorlatok 
fekvő gerendán és létrán, f ) Játékok. 

Jegyzet. A testgyakorlás a leányiskolában 
is helyet foglal. A fiúiskolák számára meg-
állapított tantervtől a leányiskolák testgya-
korlási tanterve csak a következőkben külön-
bözik. A leányok testgyakorlatainál különösen 
az alsó testrészek fejlesztésére és erősítésére, 
tehát a lábgyakorlatokra esik a súly, úgy 
azonban, hogy e miatt a testgyakorlás álta-
lános czélja és harmóniája kárt ne szenved-
jen. Kiváló figyelem fordítandó továbbá a 
testtartás és a mozdulatok szépségére, kelle-
mességére. Minden olyan gyakorlat, a mely 
a nőiességgel ellenkezik s az illemet sérthetné, 
föltétleuül mellőzendő. Erre való tekintettel 
elhagyandók a szabadgyakorlatok közül: a 
terpeszkedő állás és ugrás, a mély guggolás 
és az ezzel összefüggő gyakorlatok, a támadó 
állás és a fekvő támasz; a szergyakorlatok 
közül pedig: a mászás és mászókulcsolás. 

Általános óraterv. 

Sz
ám

 

T a n t á r g y a k 
I. II. III. IV. V. VI. M ° a> o £ 

S
zá

m
 

T a n t á r g y a k 

osz tá ly 

M ° 

a> o £ 

1 Hit- és erkölcs-
2 2 2 2 2 2 12 

2 Magyar nyelv 9 9 9 9 7 5 48 
3 Mennyiségtan 

(számtan, 
mértan) . . . . 5 5 5 5 4 4 28 

4 Beszéd- és ér-
telemgyakor-
latok 2 2 — — — — 4 

5 Földrajz — — 2 2 2 2 8 
6 Történet . . . . — — — — 2 2 4 
7 Polgári jogok 

és kötelessé-
gek . — — - — . — 1 1 2 

8 Természetrajz — — — - 2 2 4 
9 Természettan 2 2 

10 Éneklés 1 1 1 2 2 2 9 
11 Rajzolás . . . . — — 2 2 2 2 8 
12 Kézimunka 

(kézügyesség) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (14) 
13 Gazdaságtan 

és háztartás-
— — — 2 2 4 

14 Testgyakorlás 1 1 2 2 2 2 10 

Összesen 20 20 23 24 28 28 143 

£ Levél a szerkesztőhöz. A következő 
levelet vettük: „Igen t, szerkesztő úr! „Nem 
magyar ajkú iskoláink és a magyar nyelv" 
czím alatt Margitai úr megtámadja Láng úr 
direkt módszerét és Láng módszerét túlhaj-
tottnak, erőszakoskodónak nevezi és teljesen 
elitéli. Margitai úr elismeri, hogy az úgy-
nevezett fordító, vagy grammatizáló módszer-
rel manapság senki sem fog komolyan fog-
lalkozni és mégis feledi, hogy, ha a nem 
magyar ajkú gyermeknél a magyar nyelvre 
való tanításnál a gyermek anyanyelvét ki-
segítő eszköznek megtartja: akkor is a szó 
szorosabb értelmében nem tesz egyebet, mint 
fordít. Nála a gyermek a kilincset összezavarja 
a zárral és e zavaron úgy akar segíteni, hogy 
a gyermek anyanyelvén magyaráz a kilincsről 
és zárról, illetve talán csak anyanyelvére for-
dítja. Tapasztalatom van erre nézve, hogy 
ez az út hosszadalmas és czélhoz nem vezet. 
En odamegyek ilyenkor az ajtóhoz és rá-
mutatva, magyar nyelven ennyit mondok a 
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gyermeknek: „Nézz ide fiam, ez a kilincs és 
ez a zár." Neki néha „jó reggelt" helyett 
„jó estét" mond a tanítványa. Bizony, mon-
dott már nekem magyar ajkú gyermek is 
„jó reggelt" helyett „jó éjszakát." Ha elcse-
réli, elég a gyermeknek ennyit mondani: 
„Most jó reggelt kell mondanod." Hisz a 
magyar ajkú felnőtteknél is nem egy esethen 
támad fogalomzavar. Pl. 9iZ j) ex- lex"-et nem 
úgy fogom magyarázni, hogy előbb a latin 
nyelvre tanítom az illetőt; de egyszerűbb 
szavakkal magyar nyelven körülirom (törvény-
nélküli állapot stb.). Kérdem Margitai urat, 
ha olyan viszonyok közé kerülne, mint a 
milyen volt még 1883-ban bányatelepünk, 
hol a növendékek tótok (ez is anyanyelvre 
többféle), csehek, németek, sőt románok és 
a magyar ajkú gyermek köztük csak lézeng: 
ugyan melyiknek a szája íze szerint kezdené 
a magyarázatot ? Igenis, nekünk tanítóknak, 
midőn idegen ajkúakat tanítunk, a Láng mód-
szere kell. Ez az igazi és nem nevezzük túl-
hajtott, erőszakoskodó direkt módszernek, ki-
növésnek, hanem „természetes módszernek." 
Az'jédes anya, gyermekének a legtermészete-
sebb nyelvtanítója; nekünk az édes anya 
módszerét kell alkalmaznunk, mert termé-
szetes. En mint sült német kerültem a III. 
gimn. osztályba és a tantárgyakat egyszerre 
kellett magyar nyelven tanulnom. Szegény 
gyermek lévén, ugyan ki bajlódott volna az 
én fogalomzavaraimmal, mégis két év múlva 
a IV. gimn. osztályból jeles eredménynyel 
léphettem a tanítóképzőbe és ingyenesnek 
vettek föl. Kérdem, nem a természetes mód-
szer szerint sajátítottam-e el a magyar nyelvet 
és vele egyúttal ismereteimet ? Nagyon helye-
sen említi Margitai ú r : hogy minden nem 
magyar ajkú népiskolához állítsunk a gyer-
mekek anyanyelvét nem ismerő tanítót. Ez 
kénytelen lesz a természetes direkt módszert 
alkalmazni. Hamarább és helyesebben tanul-
hatjuk meg a franczia nyelvet Párisban, az 
orosz nyelvet Muszkaországban, mint a ki-
segítő direkt módszer szerint Magyarországban. 
Nekünk első sorban a magyar nyelvre kell 
növendékeinket tanítanunk; ezt a hazafiság 
is kívánja tőlünk. A nyelvvel együtt szapo-
rodnak ismereteink is és itt helyén találom 
e téren észlelt tapasztalataimat röviden el-
mondani. A hatéves gyermek fölötte fogékony 
a nyelvek iránt (ha fiatalabb, még inkább). 
Ha a tanító egy árva szót sem szól előttük 
idegen nyelven, szorgalom mellett, négy hónap 
alatt azt mondhatja, hogy a magyar nyelvi 
nehézségeken túlesett. Magától értetődik, rend-
szeres nézleti oktatásról az I. osztályban idegen 
ajkú gyermekeknél szó sem lehet, hanem az 

időt beszélgetésre fordítjuk. Margitai úr fél : 
mi lesz az írás, olvasás, számtanból P Mond-
hatom, éppen ezekkel boldogulunk legjobban. 
Az a tapasztalatunk, hogy az idegen ajkú 
még pontosabban, nagyobb figyelemmel olvas, 
mert a magyar ajkú rendesen a szavakat könyv 
nélkül hadarja. Könnyebben boldogulunk a 
számtannal és még könnyebben az Írással. 
Úgy hiszem, eleget tett az a tanító, a ki az 
első osztályú gyermeket megtanította a nyelvre, 
irás, olvasás és számolásra. A többi osztá-
lyokban a ministeri tantervet, mely a magyar 
ajkú népiskolának szól, teljes épségben tart-
juk. A ki erről meggyőződést akar szerezni, 
szívesen látjuk. Maradtam stb. Salgó, Nógrád-
megye, 1899 április 21. Roszlozsnik János. 

• „Gazdasági Tanító." A Székes-Fehér-
várott ily czímen megjelenő lap hiven betölti 
programmját. Mint velünk közlik, tanítóink föl 
akarják használni a jelen év szeptember havá-
ban Szegeden tartandó országos mezőgazda-
sági kiállítást, hogy az ott látottak és tapasz-
taltakból kibővíthessék a már eddig megszerzett 
tanulmányaikat s az ott megtartandó nagy-
gyűlésen megállapíthassák mindazon tenni-
valókat, melyek a szép reményre jogosító 
gazdasági ismétlő-iskolák fejlesztésére és veze-
tésére nézve kiváló fontossággal bírnak. Ez 
ügyben a kezdeményező lépés már meg is 
történt. A fönnebb említett „Gazdasági Tanító" 
szerkesztősége ugyanis megkereste kérvényé-
vel az Orsz. Gazd. Egyesület elnökségét, hogy 
a kiállításon megjelenni óhajtó tanítók részére, 
szives támogatása által tegye lehetővé a ked-
vezmények elnyerését. Mint értesülünk, az 
Orsz. Gazd. Egyesület a tanítók ezen kér-
vényétméltá nyosnak találta és a terv keresztül-
vitelére támogatását és pártfogását fölaján-
lotta. Fölhívjuk tehát tanítóink figyelmét 
ezen mozgalom megindítójára: a „Gazdasági 
Tanító"-ra, mely kéri a szegedi kiállításon 
résztvenni óhajtó kartársakat, hogy ezen 
szándékukat a lap szerkesztőségével: Almássg 
Ferenczczel (Székesfehérvár, Malom-utcza 5. sz.) 
folyó évi május 20-ig tudassák, megjelölvén 
egyúttal azon vasúti vonalat, melyen a részt-
venni szándékozó kartárs utazni kiván. Ez 
ügygyei kapcsolatban hazai tanítóink figyel-
mébe és pártfogásába ajánljuk a „Gazdasági 
Tanító" czímű lapot, mely különösen a gaz-
dasági ismétlő-iskolák továbbfejlesztését tűzte 
ki nemes föladatául. A „Gazdasági Tanító" 
ügyesen van szerkesztve és teljesen meg-
felel kitűzött czéljának. Tanítók 3 frt 50 kr 
évi előfizetés helyett csak 2 frt 50 krért, fél 
évre 1 frt 25 krért mint kedvezményt kapják. 
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Éljen Mátyás király! 
Ezernégyszázötvennyolczat írtak. Szilágyi 

Mihály tizenötezer főből álló serege ott tábo-
rozott a jéggé fagyott Duna hátán; negyven-
ezer köznemes a Rákoson ütötte föl szállását. 

Királyt választottak. 
Dermesztő hideg volt. 
A katonák csoportokba verődve beszélgettek, 

nagy részük már türelmetlenül verte össze a 
bokáját, — az ördög látott ilyen hosszadalmas 
tanácskozást, — tört ki egyikből a méltatlan-
kodás — ezt elvégezhették volna hamarább is. 

Az már igaz — mondja a másik — miért 
nem kiáltják ki. hogy éljen Mátyás, az úgy 
is magunk közül való. 

Irgalmatlan hideg szél csapódott feléjük a 
Nyulak-szigetéről, s megczibálta a süveg alól 
kicsüngő üstököt. 

Ez ki is hozta egyikből újra a szót: bizony 
szivesebben hallgatnám a harczi riadót, mint 
ennek az átkozott szélnek a keserves fütyü-
lését . . . 

Ezalatt fönt a Várban Hunyadi János fele-
ségének a testvérbátyja iparkodott meggyőzni 
a főurakat, hogy az lesz a legokosabb, ha 
megválasztják a nemrég elhunyt hős hadvezér 
megmaradt fiát, Mátyást. 

Fiatal, — szólt közbe Garay. 
Majd adunk hozzá kormányzót, — veté 

ellene Vitéz János — Nagyvárad tudós püs-
pöke, a Hunyadiak benső barátja. 

A pápai követ is helyeslését jelentette fej-
bólintásával. 

Nem is a fiatalság volt itt a hiba, — egé-
szen más! 

Néhány olygarchának sok volt már a rováson. 
A kik a László meggyilkoltatásában részt-

vettek, attól tartottak, hogy ez a fiatalsága 
ellenére máris vaskezü gyerek rögtön, mihelyt 
a hatalomra jut, megboszulja magát rajtok 
bátyja haláláért. 

Szilágyi belelátott szivökbe s megnyugtatta 
őket; kit ígérettel, kit írással, esküvel. 

Nem is maradt senki, csak Garay, az er-
délyiek vajdája. 

Hát nem boldogulunk, mondá Szilágyi, de 
hirtelen elhallgatott. 

Odalent, a havas utczán fölhangzott: „Éljen 
Mátyás!" Először csak lassan, egypár ajak-

ról, de mindig erősebb lett, az utcza népéről 
átragadt a türelmetlen katonákra is. 

Széltében-hosszában hangzott a Mátyás neve. 
Az erdélyi vajda elhalványodott; ám egy 

perez múlva visszanyerte önuralmát, odafordult 
Szilágyihoz: 

„Jó, — mondá — megnyugszom a válasz-
tás eredményében, de csak egy föltétel alatt: 
ha Mátyás elveszi a leányomat, Annát. 

Beleegyezem, — feleié Szilágyi, a másik 
pillanatban már sebesen rohant le futárja a 
Dunához, s néhány perez múlva fölharsogott 
tizenötezer torokból: „Éljen Mátyás király." 

Szilágyi Erzsébet imazsámolyára borult, ott 
sírta örömkönyeit. 

A fölharsanó diadalmi hang tovahömpöly-
gött, legördült a Duna jegén a szépséges 
Alföldre, el Erdély havas bérczei közé, föl a 
Kárpátok fenyveseibe, még talán tovább is. 

Túnat meg onnan, egy nagy város kellős 
közepébe, a hol egy barnafürtü ifjú bánatosan 
szomorkodott, fogoly volt, — de csak eddig, 
mert a Kárpátok fenyvesein átrohanó örömhír 
megkopogtatta az ő ablakait is, s gyönyörű-
ségesen halt el ott a hang, már csak dúdolta, O o' 7 

susogta: „Éljen Mátyás király!" . . . 
* * 

* 

A Dunaparton hömpölygő embertömeg mo-
rajlott, mint a tenger árja. Nagy Kristóf, a 
ki ott tolongott közöttük, szépségesen olvas-
hatta volna le arczukról az örömet; végre-
valahára, visszajön a nemzeti királyság, nem 
járunk keresgélni külországokba. 

Hol innen, hol onnan köszöntötték Kristófot, 
de a budaiak mestere mindebből nem vett 
észre semmit. Nagy gyönyörűség vert tanyát 
az ő lelkében, szive ujongott, szemeiből ki-
sugárzott az öröm . . . 

Egy éve már, hogy iskolamester lett Budán; 
még alig volt tíz-esztendős, mikor Báthori 
László pálos-szerzetes pártfogásába vette az 
élénk eszű gyermeket s az ő gondozása mel-
lett tanulta meg a szükséges ismereteket. 

Eleinte azt akarta, hogy belőle is pálos-
szerzetes legyen, de neki éppenséggel egy 
csöpp kedve sem volt remetének beállani, 
akkor mondta nevelője: 

— No fiam, jó leszesz te a budaiakhoz mes-
ternek ; a mostani úgy is elöregedett, néhány 
év, azután elfoglalhatod a helyét. 

Még ma is, tíz hosszú esztendő után élénk 
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emlékezetében van, mily szorgalommal, kitar-
tással oktatta az a szelíd ábrázatú, ősz szer-
zetes, a kiért ő még a tűznek is nekiment 
volna. 

Ha meg azt tudja, bogy annak a buda-
szentlőrinczi zárdának egyszerűen berendezett 
czellája kit rejt magában, még jobban szereti. 
Csak most hallotta már Ferencz testvértől, 
halála után két évvel, hogy az, a ki őt annyi 
szeretettel tanította, üres óráiban irodalommal 
is foglalkozott: lefordította a szentírást, meg-
írta több szentnek a legendáját, s e munkái 
mind becses hagyatékok az utókornak. 

Még alig tizenkét hónapja, hogy elfoglalta 
Budán mesteri állását, már is tüzet fogott 
a szive. 

Heimholcz István szenátoré volt a szépséges 
leányzó, a ki megbabonázta szívét ragyogó 
két szemével, galambszelid lelkével. 

Apja sokszor is előhozakodott ez ügygyei, 
de Heimholcz mindig elütötte a dolgot, — 
eh! hagyjuk még. 

Mert a budaiak egymás iránti gyűlölködé-
sükkel még most sem hagytak föl. 

A hogy Zsigmond alatt elkezdték, folytat-
ták tovább. 

A magyar szemére hányta a németnek, 
hogy csak jövevény; az meg azzal iparkodott 
visszavágni, hogy a magyar nem tucl semmit, 
csak fegyvert forgatni. 

Odáig ment a versengésük, hogy a város 
ügyei már-már fönnakadtak. Ekkor azután, 
hogy az örökös perpatvarnak vége legyen, 
deliberatum est: hogy fölváltva, egyik évben 
magyar, a másikban német biró legyen Budán; 
egyik esztendőben hat magyar, a másikban 
ugyanannyi német esküdt végezze a város 
ügyes-bajos dolgait. 

Persze, hogy ez sem sokat használt, mert 
ha magyar tartá kezében a birói pálczát, a 
német akadékoskodott, csavargatta a nyakát; 
ha német tilt a birói székben, a magyar 
adta vissza a kölcsönt. 

Mikor az öreg Kristóf Heimholcznak tud-
tára adta, hogy fiának mi a szándéka, éppen 
német ült a nagy házban s ez kétségtelenül 
fölemelő hatással volt a Heimholezhoz hasonló 
budai polgárokra. 

Sokszor vitatkoztak már ők nemzetiségi 
mivoltukon, akkor is, a szokásos „hagyjuk 
még" után xíjra belefogtak kedvencz foglal-
kozásukba. 

Szóra szó következett. 
Heimholcz, hogy egyszersmindenkorra véget 

vessen a mester reményeinek, de egyúttal, 
hogy egy kicsit üssön magyar szomszédja 
önérzetén, kiinondá a szentencziát: „ha mához 

egy évre magyar király ül a trónon, minden 
szó nélkül odaadom a lányomat fiadnak." 

. . . Esteledett. A nép tömegesen tódult 
a budai korcsmákba. 

Nagy Kristóf hazafelé vette útját. Heim-
holcz mult évi Ígérete minduntalan ott hang-
zott a fülében. 

— Meglátjuk német, szavatartó ember 
vagy-e ? 

Fölpillantott a ház ablakaira, azokból vilá-
gosság sugárzott elő. 

Tudta, hogy az atyja is ott van, belépett. 
A sötét, keskeny folyosónak alig tudott a 
végéhez jutni, éppen az ajtókilincsre tette a 
kezét, hanem oldalvást megnyílt egy ajtó — a 
hajadoni szobáé — s Heimholcz Ilona ott 
állott előtte teljes szépségében és boldogsá-
gában. 

Kissé csintalanul szólt a meglepődött mes-
ternek: „Ki éljen?" . . . 

Nagy Kristóf egyet lépett előre s karjai 
közé szorította az iruló-piruló leányzót. 

Bent a nagyszobában Kristóf atyja föl-
köszöntőjének a végére ért s büszkén kiáltotta 
oda Heimholcznak: „Éljen Mátyás király!" — 
e pillanatban föltárult az ajtó s a budaiak 
mestere a házigazda leányával karján lépett 
be leendő apósához . . . 

A budaiak — a jóravalók — még javában 
dalolták: „Mátyást mostan választotta, a 
magyar a királyságra", a mikor Kristóf mes-
ter oltárhoz vezette aráját, Heimholcz Ilonát. 

(Jász-Dúsa.) l i é v f f y L. László. 

I R 0 D A L 0 M. 
A Franldin-Társidat kiadásában több érde-

mes munka jelent meg. Ezek a következők : 
Lengyel Adolf Titusz, budapesti anyakönyv-
vezető-helyettestől az „Anyakönyvi Index" má-
sodik évfolyama, mely az állami anyakönyvi 
intézményre vonatkozó, s eddig számra ötszá-
zat meghaladó összes miniszteri rendeleteknek 
és elvi jelentőségű határozatoknak betűrendbe 
szedett kivonatos gyűjteményét foglalja ma-
gában. Az „Anyakönyvi Index" az anyakönyv-
vezetőnek nélkülözhetetlen segédkönyve, a 
ministeri rendeletek és határozatok labvrin-
tusában pedig biztos kalauza. — Az Olcsó 
Könyvtár új füzeteiből megjelentek: Occioni 
Onorato kiváló olasz tudós munkája: A latin 
irodalom története, mely népszerű ismertetése 
a klasszikus latin litteraturának ; Hardy Tamás: 
Otthon a szülőföldön czímű regénye; Dumas: 
Kean cz. színműve ; CsiJey Kálmán: Werbőczy 
István és Hármaskönyve; Jlargalics Ede: a 
Králjevics Márkáról szóló XIV. és XV századi 
népballadáké; Halbe: Földanyánk cz. dráma. — 
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Bovargyüjtő. Segédkönyv a középiskolai tanuló 
ifjúság számára. Irta Lejtényi Sándor főgim-
náziumi tanár. Ara bekötve 50 kr. — Laisz 
vagy Az erkölcsi makacs. Yigjáték öt fölvo-
násban, ívta Bessenyei György. A kéziratból 
első izben kiadta dr. Lázár Béla. (Régi Magyar 
Könyvtár XVI) Ára 50 kr. — jVásárhelyi 
Daloskönyv. 16 —17. századi szerelmi és tréfás 
énekek. Az erdélyi muzeumegylet kézirattárá-
ban levő eredetiből kiadta Ferenczi Zoltán. Ára 
fűzve 1 frt. (Régi Magyar Könyvtár XV. kötet.) 
E rendkívül érdekes gyűjteményt 1670 körül 
írta össze, valószínűen Sepsi-Szent-Györgyön, 
Vásárhelyi Jakab, kiről eddig csak annyit 
tudunk, hogy Bisterfeld tanítványa volt a 
nagyenyedi kollégiumban. A kézirat 132, 
jobbára szerelmi dalt tartalmaz s Ferenczi a 
legnagyobb gonddal, értékes jegyzetekkel és 
kényelmes mutatókkal rendezte sajtó alá. 

A Nagy Képes Világtörténet első köteté-
nek most megjelent utolsó füzetében Marczali 
ír érdekesen a Világtörténet föladatáról. Ezzel 
befejeződött a nagy mű első kötete. Az egész 
kötet ára díszkötésben 8 frt, egy füzet ára 
30 kr. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható Révai Testvérek írod. Int, Részvény-
társaságnál (Budapest, Üllői-út 18.) s minden 
hazai könyvkereskedésben. 

A Kneipp Újság 3-ik és 4-ik számában az 
idegesség, az aszthma (nehézlégzés) a torok-
gyuladás és az aranyér mikénti gyógyításá-
ról vannak írva a főbb czikkek. A „házi 
gyógyszertár" rovatban különféle jó háziszerek 
vannak ismertetve. Ügyes képekkel van bemu-
tatva, hogy miként kell czélszerüen alkalmazni 
a nyakpólyát, lábpólyát, ülőfürdőt, térdöntést, 
czomböntést, a gyomor- és hasborogatást, A 
gyógytornának tízféle módja szintén képek-
kel van ilusztrálva, a „levélszekrény" rovat-
ban pedig a legkülönfélébb betegségek mikénti 
gyógyítására nézve nyer az olvasó útmu-
tatást. Megrendelhető a Kneipp Újság Buda-
pesten, X. ker., Füzér-utcza 19. sz. alatt. 
Czélszerű 1899. január 1-től előfizetni, mert 
az első számok ismerete nélkül az olvasó a 
Kneipp-gyógymódra nézve nem nyer teljes 
tájékozottságot. A Kneipp Újságot a tanítók 
az 1899. évre féláron t. i. félévre 1 írtért, 
egész évre 2 frtért rendelhetik meg a mások 
részére megállapított évi 4 frt ár helyett. 

„ Én" czímmel Hollósi István egy kötet ver-
set adott ki és küldött be hozzánk. Elolvastuk 
a csinos kiállítású, 135 oldalra terjedő kötetet 
s úgy találtuk, hogy Hollósi a verstechnikához 
ért ugyan, de nincs semmi mondanivalója. 
Itt-ott, mint a családi tűzhelyről szóló dal 

(25. 1.) első két strófájában, már-már remélni 
kezdjük, hogy hivatott költő szólal meg, de 
tovább olvasva még azt a kötet sikerültebbjei 
közé tartozó verset is. látjuk, hogy csupa 
reminiszczenczia az egész. Mint a hogy az 
egész kötet sem egyéb, mint reminiszczenczia 
Petőfire, Aranyra, Tompára, sőt a „zord" 
Vajdára is! Kinek telik vájjon ebben öröme 
a — „költőn" kívül? Neki is csak addig, a 
míg a nyomdai számlát nem kapja meg ki-
fizetés végett. Hollósi István önérzetét és ren-
dületlen hitét költői hivatásában és jövendő 
ünnepeltetésében azonban — őszintén csodál-
juk. A ki ezért hajlandó 2 koronát adni, ren-
delje meg az nÉn"-t (!) a szerzőnél, Kaposvártt. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Köszönetét nyilvánította: a „Mosonmegyei 
Takarékpénztár" igazgatóságának kulturális 
czélokra kiszolgáltatott összesen 540 frtnyi 
adományáért; az „Enyingi Dalárdának", a 
mely az ottani ev. ref. isk.-nak 160 frt értékű 
tanszert adományozott, 

Kinevezte: Grérecz Etelka oki. kisdedóvó-
nőt az erdőbényei állami kisdedóvodához 
óvónővé; Kanovics Györgyöt a balatonfüredi 
Erzsébet-szeretetházi igazgatói állásra a IX. 
fiz. oszt. III. fokozatának megfelelő illetmé-
nyekkel; Badojcsity Szvetiszlav oki. tanítót 
a bavanistei közs. el. iskolához r. tanítóvá; 
Zab Vazül oki. tanítót az újsopoti közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Boczán Győző oki taní-
tót a goleczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Ladó László oki. tanítót a wolfsbergi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Popov Lázár oki. tanítót 
az ómoldovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Vastagh Anna gyöngyösi és 
Péchy Julia csúcsai áll. óvónőket kölcsönösen. 

Végleg megerősítette: Petrovits Szilárd 
bavanistei közs. isk. tanítót jelen állásában; 
Olláriu József margai közs. el. isk. r. tanítót; 
Gruja György ógradenai közs. el. isk. rendes 
tanítót; Aizéle Julia torontálvásárhelyi közs. 
isk. r. tanítónőt; Farkas Titusz szikeviczai 
közs. el. isk. r. tanítót. 

Jóváhagyta: a győrvidéki, tanítóegyesület 
módosított alapszabályzatát f. évi 29.694. sz. 
a. kelt rendeletével; a zólyommegyei általános 
tanítóegyesület módosított alapszabályzatát f. 
évi 25.498. sz. a. kelt rendeletével. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Bhédey Ferencz csáktornyai áll. polg. 
isk. volt tanító özv., szül. Mayer Dorottyának 
évi 446 fr tot ; néh. Szeleczky István osztrói 
r. kath. v. tanító özvegye, szül. Megó Anná-
nak és 2 kiskorú árvájának évi 298 frt 66 krt. 
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E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
3 A jásznagykiinszolnokmegyei álta-

lános tantestület szolnoki járásköre május hó 
6-án tartotta tavaszi rendes közgyűlését 
Szolnokon, a „Tanítók Otthona" nagyter-
mében. A gyűlésen, mely Kőrössy György 
járásköri elnök elnöklete alatt tartatott, részt-
vett Eötvös K. Lajos kir. tanfelügyelő s 
nagyszámú tanítóság vidékről is. A mult 
gvülés jegyzőkönyvének fölolvasása után Ma-
gyaryné-Nigrínyi Jolán szolnoki közs. tanítónő 
gyakorlati tanítást tartott a beszédértelem-
gyakorlatból vonzó modorban ismertetvén a 
„tölgyfát" s annak hasznát. A kitűnően sike-
rült mintatanítást, a nagyszámú hallgatóság 
méltó elismeréssel fogadta. Ugyancsak gya-
korlati tanítást tartott Kovács Ákos fokorúi 
tanító is a nyelvtanból. A magán- és mással-
hangzókat, továbbá a szótagokat, szókat és 
mondatot ismertette. Ennyi tananyag egy 
órára, kissé sok a jóból s ezen véleményük-
nek a járáskör tagjai is kifejezést adtak, 
elismervén egyébként előadó tanító ügyes 
módszerét. Költő László mezőtúri tanító igen 
sikerült humorisztikus fölolvasást tartott a régi 
diákvilágból. A gyűlés befejezését a tisztújítás 
képezte: egyhangúlag a régi tisztikar válasz-
tatott meg. Gyűlés után társasebéd volt, a 
melyen a tanítóságon kívül résztvett Szolnok 
városánák több előkelő tagja is. 

$ A beszterczenaszód megyei általános 
tanítóegyesület sajói fiókköre május 3-án 
Tacson tartotta meg ez évi tavaszi gyűlését. 
Jelen volt a gyűlésen dr. Csernátoni Gyula 
kir. tanfelügyelő is. Zsigmond Albert a III. 
osztálynak az „időhatározó"-ról tartott jól 
sikerült tanítást. Józsa Márton értekezését: 
„Szükséges-e a népiskolában az ifjúsági könyv-
tár" ? köszönettel fogadta ugyan a kör, de 
megbízta értekezőt. hogy — csupán az iskolai 
könyvtár szem előtt tartásával — e tételt 
még egyszer dolgozza át. Bánczyk Irma 
„Részletes tantervét a női kézimunka taní-
tására, külön az osztott és osztatlan népis-
kolák számára" kevés módosítással a gyűlés 
elfogadta. Hunyadi Imre fiókköri elnök a 
bírálati rendszerről s ezzel kapcsolatban arról 
értekezett igen tanulságosan, hogy szükséges-e 
a bírálatot külön jegyzőkönyvre venni? Érteke-
zése után a gyűlés a részletesen megálla-
pított bírálati rendszert elfogadta. A fiókkör 
tagjai fölhivattak, hogy a népviseleteket, 
népies házieszközöket, kézimunkákat, ipar-
czikkeket, mondókákat a néprajzi muzeum 
részére összegyűjteni igyekezzenek. Ülés zárta 
előtt dr. Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő 
űr elragadó szavakban ecsetelve az emberi 

éneknek, ennek a világ minden hangszerét 
fölülmúló hangszernek felséges voltát s szi-
vére kötve a kör minden egyes tagjának a 
dal ápolását, fejlesztését és teijesztését, a 
daloskörök sikeres vezetéseért a kör követ-
kező 4 tagjának kiosztotta az „EMKE" által 
küldött következő jutalmakat: Józsa Márton 
és Bereczky Farkasnak 50—50 frtot; Zsigmond 
Albert és Gábrielisz Józsefnek — megjegyezve, 
hogy két utóbbi tag az EMKÉ-től tavaly is 
nyert: — 25—25 frtot. A megjutalmazottak 
nevében Hunyadi Imre fiókköri elnök mon-
dott köszönetet s ezzel a gyűlés véget ért. 

$ Az abaúj-tornamegyei általános tanító-
egyesület gönczi járási köre e hó 4-én tar-
totta Abaúj-Szántón alakuló-gyűlését. Az ülé-
sen Zágróczky Gyula királyi tanfelügyelő is 
megjelent. Elnök lett Világi Kálmán szántó, 
tanító, alelnök Tóth István vizsolyi tanítói 
jegyzők Löiuy Izidor és Hajtmanszky Lajos. 
A megalakulás után nyomban a megyei köz-
pont által kitűzött következő négy tétel meg-
vitatásához fogtak: 1. Csakugyan van-e a 
népoktatásnál túlterhelés s ha van, miként 
lehetne azt megszüntetni a nélkül, hogy az 
ismeretek mértékét leszállítsuk? 2. A magyar 
nyelvtannak a népiskolai tantervben megálla-
pított anyaga hogyan dolgozandó föl, hogy 
tanításunk az élet követelményeinek meg-
feleljen ? 3. Indokolt-e az írva-olvasás előtt elő-
gyahorlatokkal bíbelődni s ha igen, miért és 
mennyi ideig foglalkozzunk az előgyakorlatok-
kal? 4. Mik az iskolaköteles gyermekéletben 
leggyakrabban jelentkező helytelen lelki nyil-
vánulások s miféle eljárás követendő azok 
megszüntetése végett? Tóth István felsődobszai 
tanító mind a négy tételre jól átgondolt és 
kiváló szakismeretet tanúsító munkálatot dol-
gozott ki, melynek alapján minden tételre 
külön a vita megindult és igazán magas szín-
vonalon mozgott. Ennek befejezése után a 
kir. tanfelügyelő összegezve a nyilvánított 
véleményeket, előadta a saját nézetét. A taní-
tók nagy élvezettel és feszült figyelemmel 
hallgatták szeretett vezérük gazdag tapasz-
talatokból fakadó, kiválóan tanulságos fejte-
getéseit. Tóth Istvánt megbízta a kör, hogy 
a hallottak figyelembe vételével munkálatát 
dolgozza át, melyet aztán a központba fognak 
beterjeszteni, a hol az összes körökből beér-
kező megállapodásokat a közgyűlésen fogják 
tárgyalni. 

jt Az aradvidéki tanítóegyesület világos-
szentannai köre f. hó 4-én szépen látogatott 
gyűlést tartott Pankotán. Herman Gyula elnök 
üdvözlése után Osztrovszky József fölolvasta 
ily czímű munkáját: „A szemléltetés és térkép-
rajzolás fontossága az elemi népiskolai föld-
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raj/.tanításban". A vasmegyei tanítóegyesü-
let indítványát a záró vizsgálat eltörlésére 
nézve és helyette záró ünnepély tartására 
vonatkozólag Uheretzky Ottó fejtegette s 
elfogadásra ajánlotta. A kör mellette és 
ellene való hozzászólások után azt határozta, 
hogy a jelen viszonyok közt még a vizsgála-
tok föntartását szükségesnek tartja. — Eicher 
József világosi áll. isk. tanító „A tanító 
tekintélye a társadalomban" czímmel azt 
fejtegette, hogy a tanító tekintélyt munkás-
ságával és arra termettségével vívhat ki. 
Központi képviselőnek Sófalvi Györgyöt vá-
lasztották. Ezután a fiókkör újra a régi 
tisztikart választotta meg. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Többeknek. Szünidei rajztanfolyam, mely 

felől nap-nap mellett számos tudakozódást ka-
punk, az idei nyáron nem lesz. A jövő év nyarán 
azonban újra megtartják s akkor annyi jelent-
kezőt vesznek föl, a mennyi a két évnek meg-
felel. — Többeknek. A közs. faiskolák hiva-
talos közlönye: a „Gyümölcskertész" az Athe-
naeum r.-t. (VII., Kerepesi-út 54. sz.) kiadá-
sában jelenik meg; előfizetési ára egy évre 
1 frt, a mi a kiadóhivatalnak egyszerre kül-
dendő be. — K. J. Jakoris. K. A. Hissziás. 
L. J. Pátyod. Ügyük nincs itt. (A ki magán 
ügyben tudakozódik, szíveskedjék pontosan meg-
czímzett lev.-lapot küldeni.) — Kárner János 
tanító urat (Sopron-Újlak) lev.-lapon értesí-
tettük, hogy ügye nincs itt, de a lev.-lap vissza-
érkezett azzal a jelzéssel, hogy „ismeretlenÁl-
nevet használt volna ? —• V. I. Az illető tanító 
neje felek, adózástól nem vonhatja ki magát, 
mert hisz a vegyes házasság sem mentesíti e 
tekintetben. Budapesten is ugyanaz az eljárás. 
Jablonszky J. Mutassa be a főszolgabíró 
úrnak lapunkat a tanítók katonai ügyében 
írt czikkeinkre vonatkozólag s kérje, hogy az 
ott közlött védtörv. Utasítás értelmében önt 
a tanítókat illető jogokban részesítse s a 
póttartalékba helyeztesse. Adjon ön be e 
végett folyamodványt a honv. ministeriumhoz, 
mert ha úgy áll a dolog, miként írja, akkor a 
főszolgabíró úrnak nem volt joga ahhoz, hogy 
3 évre besoroztassa. Az eredményről majd 
értesítse lapunkat. — M. József. Nem tud-
hatjuk: miként fog a nyugdíjintéző bizottság 
dönteni Megpróbálhatja a szerződést bemu-
tatni. Nem várunk tőle eredményt, mert 
csak ideiglenes intézkedés. — X . . . y. Nyug-
díjba nem mehet tetszése szerint. Hatvan-
nyolcz perczentet ön is kiszámíthat. — V. L. 
Mi az a „közköri gyámság" ? — Pálmai K. 
Nem mondhatjuk meg, melyik a legjobb hírű. 

Budapesten is van ilyen a VIII. ker. Baresay-
utczai állami gimnázium épületében. A hebe-
gők tanfolyama czímen ott megkaphatja a 
kívánt fölvilágosítást. — Tájékozatlan. A 
róm. és gör. kath. és gör. kel. tanítók végei-O o ö 
bocsátásánál az eljárás a m. kir. helytartó-
tanácsi rendelet értelmében történik, termé-
szetesen a mai viszonyokhoz képest. Ügyében 
a kir. tanfelügyelőhöz forduljon. — V . . , n 
Y . . . a tanító özvegye. Folyamodjék a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz a kir. tanf. útján 
nyugdíjért, gyermekei számára neveltetési 
pótlékért. Ha kérelmével elutasítanák, akkor 
adhat be segélyért folyamodványt, esetleg 
leányának tanítói árvaházba való fölvételét 
is kérheti. Az özvegyi nyugdíj megadását nem 
tartjuk bizonyosnak, mivel a velünk közlött 
adatok szerint férjének 10 évi szolgálatából 
egypár nap hiányzik, meg aztán az is kérdés: 
vájjon 1889. évi márczius havától fogva tagja 
volt-e a nyugdíjintézetnek ? — H. Gyula. 1. 
Félévig. 2. Majd megállapítják pontosan. 3. 
Nem emelik magasabb összegre a szabály-
szerűnél. — J. J. P.-Bucsa. 1. A póttarta-
lékba helyeznék. 2. Most még nem nősülhet 
engedély nélkül. — Fóti Bernát. 1. Az 
1891. évi törvény alapján. 2. Nem mondhat-
jnk meg. — Takács F. 1. A 350 frtnak 
407o-át. 2. Nem. —-Csépán J. Ha az illető 
segédtanító állása nem volt rendszeresítve, 
hanem az illető csak az öreg kántor fizeté-
sének terhére azzal együtt működött, akkor 
az ön fölfogását tartjuk helyesnek. — B . . i 
L. Ma még senki sem tudja: a nyugdíj-revízió 
milyen lesz ? A kántortan. el nem választott 
fizetést felezni szokták nyugdíj szempont-
jából. A 1. m. általában szokták érteni. — 
Mattey F. Az orsz. tan. ny.-alapból csak 
1870 óta. Korábbi éveit esetleg a felekezet 
terhére számíthatják be. — I. F. Ganicza. 
Csak az óvónők. — Szente Gy. A nyugdíj-
járulék évi összegéből meg fogja látni. —-
S. G. Nem teljesíthettük abbeli kívánságát, 
hogy ,postafordultával" válaszoljunk, mert 
hát Budapesten a pósta már visszafordult, 
mire mi az ön hosszú levelének végére jutot-
tunk. A többit levélre biztuk.' — G. Endre! 
Ideiglenesen nyugdíjaztathatják. 2. Nem szün-
tetheti be orvosi rendelet nélkül. — K. J. 
Szalakusz. A főszolgabíróhoz, lia követe-
lését jogosnak tartja. — Pergő J. A kir. 
tanfelügyelővel kell a kérdést tisztázni. A köl-
csön kamatai építési kiadásul tekintetvén, 
véleményünk szerint nem tartoznak oda. A 
kir. tanfelügyelő ebben is fölvilágosítást ad. — 
Óverbászi tanítók. Kir. tanfelügyelőségnél 
tisztázzák a kérdést. — M. A. 1895. év szep-
tember 1-től fogva. Előbb — úgy látszik — 
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szolgálatában megszakítás volt. — D. I . 
Keczöl. Folyamodjék nyugdíjjárulék befize-
tésére és igazolására szolgáló könyvecske kiál-
lításáért. — Kántori oklevél. Forduljon 
valamely áll. képezde igazgatóságához. Pél-
dául Losonczra, a mely hely közelében van. — 
Hartl (íj. A kir. tanfelügyelő úrhoz fordul-
janak. Ha lehetséges, ő kieszközölheti. — 
H. M. Homolicz. Az udvar a községé ugyan 
tulajdonjogilag, de a biró nem tehet vele, a 
mit akar, mert használatra a tanítónak van 
átadva fizetés fejében. A főszolgabíróhoz for-
duljon útbaigazításért. — K. L. J. 23. Nem 
föladatunk, hogy önnek elősegítsük a tanítói 
pályáról való távozását, miután a vele járó 
katonai kedvezményt szeretné kihasználni. — 
R. A. Szeptember 1-ére mondjon le. Ehhez 
joga van. Akkor hagyhatja el jelenlegi állo-
mását. — R . . . tz M. G. A kir. tanfelügyelő 
közbenj ötté vei rendezheti ügyét. Hasonló 
esetben megmondtuk már tanácsadónkban, 
hogy mi a jogi konzekvenczia. — P. F. Csak 
a kiskorú árvák vétetnek figyelembe. A kér-
déses azonban csak az özvegyről szól, a ki 
abból a jövedelemből az árvákat is tartozik 
V* évig ellátni. — Felekezeti. Egyházi vitá-
jokba nem avatkozhatunk. Ön sokkal jobban 
megítélheti a helyzetet. Részünkről inkább 
egészen abbahagynók a tervezett vállalkozást, 
mert hiszen az ismert viszonyok közt egész 
életén át alig remélhetne teljes megnyugvást. — 
V. A. A kert ügyét tisztázni kellene, vájjon 
faiskola czéljára való-e, vagy a tanító fize-
téséhez tartozik ? Sem egyik, sem másik 
esetben nem adhatja bérbe az iskolaszék, 
hanem rendeltetésére kell fölhasználni. Az 
alapítv. megváltott összeget, ha állandóan a 
kántortanítói állás jövedelméhez tartozik és 
ezt ön tanítói működéséért kapja, akkor 
beszámítják. — T. S. A kir. tanfelügyelő 
segítségét kérje. — V. Ujabb dolgot nem 
mondhatunk. Kérvény útján próbálják ren-
dezni. Mi — persze — nem tudhatjuk: 
miként intézik majd el. — Diamant A. B. 
Ugyanattól a kollegától kérdezze meg, a 
kitől az előbbi fölvilágosítást kapta. — 
B . . . ste. Már nem biztosíthat. A régeb-
ben biztosított azonban érvényben maradt. — 
B. K. Az utasítás 2. §-a szerint a segéd-
tanítók is részesülnek korpótlékban, tehát 
önre nézve 1895 szept. 1-től tartjuk beszá-
míthatónak az 5 évi szolgálatot. — F. I. 
Fölebbezzék meg a határozatot. — Ligethy 
György. Nem hiszszük, hogy beszámítsák, 
mert nem tekinthető állandóan biztosított ösz-
szegnek. — Sucin M. Ha törv. jogosultsága 
van követelésének, akkor a közig, bizottság-
nak intézkednie kell. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A főrendiház f. hó 10-iki ülésén tár-

gyalta és elfogadta a népiskolai építkezések-
ről szóló törvényjavaslatot. A főrendiház köz-
jogi és pénzügyi bizottságában Wlassics Gyula 
dr. közoktatásügyi minister elmondotta, hogy 
a törvényjavaslat kizárólag az állam épületei-
ben rosszul elhelyezett iskolák építkezéséről 
szól. Körülbelül százkilenczvenhat olyan állami 
iskola-épület van, mely mai helyzetében fönn 
nem tartható. Iparkodni fog, hogy mind a 
százkilenczvenhat iskola kellő karba helyez-
tessék és a közigazgatási bizottságok ellen-
őrző működésének bevonásával, legszigorúbb 
felügyeletet fog gyakorolni, hogy az építke-
zés jutányosán és a czélnak megfelelőleg tör-
ténjék. A szükséges építkezés költségének 
födözésére a pénztári készletből fölveendő 
egymillió forintot elegendőnek tartja, de 
arra határozott felelősséget senki sem vál-
lalhat, hogy mind a százkilenczvenhat iskola 
építkezési szükségletét ez az összeg teljesen 
födözni is fogja. Mindazáltal hiszi és való-
színűnek is tartja, hogy az említett összeggel 
a szükséges tantermek és tanítói lakások 
fölépíthetők lesznek. A minister még tájé-
kozást nyújtott a bérházakban elhelyezett 
iskolai épületekről és kijelentette, hogy a 
bérösszegeknek megfelelőleg talán sikerülni 
fog végleges épületeket is emelni. Kéri a 
törvényjavaslat elfogadását. Harkányi Frigyes 
báró örömmel üdvözli a törvényjavaslatot és 
a ministernek a bérházakban elhelyezett 
iskolákra vonatkozó helyes tervét is. Korányi 
Frigyes dr. készséggel járul a törvényjavas-
lathoz és örvend, hogy a minister a pedagógiai 
követelményekkel párhuzamosan az egészség-
ügyi követelményeknek is eleget óhajt tenni. 

— Az osztott népiskola tantervét lapunk 
mai számában folytatjuk és befejezzük. Azt 
hiszszük, nem szükséges, hogy e nagyfontos-
ságú munkálatra külön is fölhívjuk olvasóink, 
a magyar tanítók, figyelmét. Reméljük, hogy 
a tanítóság, melynek véleménye elől minis-
terünk sem zárkózik el, mert hiszen a nagyobb 
tanítóegyesületeknek véleményadás végett 
tudvalevőleg megküldette a tantervet, beható 
tanulmány tárgyává fogja tenni ezt a mun-
kálatot. Lapunk szerkesztősége szívesen veszi, 
ha azok, a kiknek igazán van mondanivalójuk 
(s csakis azok), szintén hozzászólanak e kér-
déshez, de, a lap szűk terére való tekintettel, 
röviden és velősen. Nem kötelezzük ugyan 
magunkat arra, hogy minden hozzászólást 
közzéteszünk, de arra igen, hogy minden 
beérkező véleményt figyelembe veszünk és 
összegezünk. Kívánatosnak tartjuk ugyanis, hogy 
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a tanterv a tanítóság közvéleményének meg-
nyilvánulása alapján jöjjön létre. Az irányadó 
köröknek is az a törekvése, hogy jót és 
maradandót alkossanak. — Az első hozzá-
szólást az osztott isk. tantervéhez, lapunk 
jövő számában kezdjük meg. 

— Alapítvány a Tanítók Házára. Schenk 
Jakab 10-éves elnököt s 25-éves tanítót a 
„Délmagyarországi Tanítóegyesület" Lippán 
tartandó idei nagygyűlése alkalmával nagyobb 
szabású ováczióban fogják részesíteni. A moz-
galom élén a fiókegyesületek buzgó főnökei 
állanak. A jubileum egyik kiemelkedő része, 
mint halljuk, az lesz, hogy a derék egyesület 
elnöke nevére a Budapesten létesítendő Tanítók 
Házánál 1000 frtos alapítványt helyez el. 

— Gazdasági tanfolyamok. Lapunk 18. 
számában közöltük az értesítést a földmívelés-
ügyi minister által rendezendő gazdasági tan-
folyamokról. Mivel azonban ez a rövid köz-
lemény nem tartalmazta a közelebbi tudni-
valókat, olvasóink tájékoztatása végett közöljük 
a következőket: A szóban levő tanfolyamokra 
nyilvános elemi népiskolákban tényleg alkal-
mazásban lévő okleveles, és ily tanfolyamon még 
részt nem vett néptanítók vétetnek föl, és 
pedig első sorban azon községekből, melyekben 
a gazdasági ismétlő-iskola már megnyílt, s a 

' vezetéssel megbízott tanítók a tanítási jogo-
sítványt azon kikötéssel nyerték el, hogy a 
gazdasági tanfolyamok valamelyikére fölvétel 
végett jelentkezzenek. A kir. tanfelügyelőségek 
a jelentkező néptanítók kérvényeit táblás 
kimutatás és javaslat kíséretében május hó 
20-ig terjesztik föl. A bélyegtelen kérvényben 
azt a tanfolyamot is meglehet jelölni, a melyre 
a folyamodó fölvétetni óhajt; a végleges beosz-
tást a közokt. ministerium fogja megtenni. 
A kérvényeket a földmívelésügyi ministerre 
czímezve a kir. tanfelügyelőségnél kell beadni. 

— Alapítványi hely tanítónők számára. 
A Mária Dorothea-egyesületnél, a tanítónők 
otthonában Hirsch Klára bárónő által léte-
sített, teljesen ingyenes örökalapítványi hely 
megüresedett. Kérelmezhetik vagyontalan és 
keresetképtelen tanítónők vagy nevelőnők 
valláskülönbség nélkül. Azok előnyben része-
sülnek, a kik a pesti izr. leányárvaházban, 
illetve menhelyben a Hirsch Klára bárónő 
alapítványán neveltettek. A keresztlevél, képe-
sítési és működési bizonyítványokkal fölszerelt 
kérvényeket május 25-ig kell az egyesület 
alelnökéhez, Herich Károlyné úrnőhöz, 1V. ker., 
Mária Valéria-utcza 5. sz. alatt benyújtani. 

— Fölvétel az eperjesi állami óvónö-
és tanítónöképzö-intézetbe. Az eperjesi áll. 
óvónő- és tanítónőképző-intézetben az 1897/98. 
iskolai évtől kezdve az óvónő- és tanítónő-

képzést tudvalevőleg egységesítették. Az 1899— 
1900. iskolai év kezdetén megnyílik a III. 
osztály is. Az I. osztályba 25 folyamodó 
vehető fel. Ezek között lesz 15 beniakó és 
10 bejáró növendék. A 15 beniakó növen-
dékből 10 díjtalannak s 5 féldíjasnak fog 
fölvétetni. A féldíjasok élelmezésre évi 60 frtot 
fizetnek. A II. és III. osztályban nincs üres 
hely. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minis-
terhez czímzett folyamodványokat az eperjesi 
állami óvónő- és tanítónőképző-intézet igaz-
gatóságához junius 15-éig kell beküldeni. A föl-
vételivizsgálatoknapjáról a folyamodókat junius 
20-áig külön fogja értesíteni az igazgatóság. 

— Fölavatás. A veszprémi áll. polg. és 
felső kereskedelmi iskola új épületének ünne-
pies fölavatása f. hó 15-én fog megtartatni. 

— Fölvétel képzőintézetbe. A szabadkai 
állami tanítónöképzö-intézetbe való fölvételért 
a folyamodványok az intézet igazgatótanácsá-
hoz intézve az intézet igazgatóságánál f. évi 
május 31. napjának d. e. 11 óráig nyújtandók 
be. Fölvétetnek az I-ső osztályba: Ingyenes 
beniakó növendéknek 2, 50 frtot fizet 2, 
105 frtot 4, 155 frtot 6, 210 frtot 10 növen-
dék; bejáró, kedvezmény nélkül 16 növendék. 
A II., III. és IV. osztályban a helyek az alsóbb 
osztályokból való fölmenés által be vannak 
töltve s így új növendékek előreláthatóan nem 
lesznek fölvehetők. _ A tartásdíjak havonkint 
előre fizetendők. Évközben kedvezményért, 
vagy tartásdíj elengedéseért folyamodni nem 
lehet. Tandíjat a növendékek nem fizetnek. 
Részletesebb programmot megkeresésre az 
igazgatóság szívesen küld. 

— Magyar nyelvi tanítóképesítő vizs-
gálat fog tartatni a székelykeresztúri m. kir. 
állami tanítóképző-intézetben f. év junius hó 
23-án, azon német és román ajkú tanítók 
számára, kik iskoláikban a magyar nyelvnek 
tanítására, az 1879. évi 18-ik törvényczikk 
értelmében oklevelet tartoznak szerezni. E 
vizsgálatra csak az 1882. év előtt népiskolai 
tanítói oklevelet nyert és hivatalban levő 
tanítók és tanítónők jelentkezhetnek. A vizs-
gálatot tenni szándékozók keresztlevéllel, taní-
tói oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal 
fölszerelt, s 50 kros bélyeggel ellátott folya-
modásukat, kir. tanfelügyelőjök útján, junius 
10-ig juttassák el az igazgatósághoz. 

— Képesítő vizsgálatok. A szabadkai 
magy. kir. állami tanítóképző-intézetben az 
1898/99. tanévi képesítő vizsgálatok Írásbeli 
része folyó évi május hó 17., 18., 19. és 20-ra, 
a vizsgálat szóbeli része folyó évi junius hó 
22-re és következő napjaira van kitűzve. A 
tanítónőjelöltek kézimunkamesternői képesítő 
vizsgálatot is tehetnek. — Az egri érseki 
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tanítóképző-intézetben a magánosztályvizsgá-
latok május 24-ikén lesznek; képesítő Írás-
beliek május 27-ikétől junius 2-ig; agyakor-
lati tanításból junius 5-én ; szóbeli vizsgálatok 
junias 19 — 20-ik napján. Kellőleg fölszerelt 
folyamodványok az igazgatósághoz intézendők. 

— A Tanítók Házára Nagy Lajos 1 frt 
50 krt küldött be hozzánk, mint a bezii ev. 
iskola növendékeinek adományát; Fabriczy 
Samu (Gölniczbánya) 50 kr t ; Moussong Géza 
pedig (a lapunkban megjelent czikkének tisz-
teletdíját) 5 frtot adott ugyanerre a czélra. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztárosnak. 

— Gyűlések. A bácsbodroghmegyei apatini 
kerületi községi tanítói kör folyó hó 24-én 
Bács - Bresztováczon tartja rendes tavaszi 
gyűlését. — A Kisdednevelők Országos Egye-
siilete folyó évi május hó 20. és 21. napjain 
Budapesten közgyűlést s ezt közvetlenül meg-
előzőleg választmányi gyűlést tart A közgyűlést 
május hó 20-án d. u. 3 órakor a zuglói kisded-
óvodában tartják,máj. 21-én d. u. 4 órakor pedig 
a itóser-intézetben (Aradi-utcza 10.) A Rapos 
József síremlékének leleplezésén résztvevők 
május 21-én d. e. 9 órakor találkoznak a 
villamos-vasútnak a Rókus-kórház és Nép-
szinház között levő fedett megállóhelyénél s 
együtt mennek villamos kocsin a temetőbe. 
— A kúnszcntmiklósvidéki tanítói kör ez évi 
rendes közgyűlését f. hó 23-án, kedden fogja 
megtartani Dömsödön. — Az ungmegyei ált. 
néptanítóegyesület szóbránczi járásköre f. é. 
május hó 24-én Jószán tartja tavaszi köri 
gyűlését. — A szebenmegyei r. kath. tanító-
egyesület f. hó 23-án Nagy-Szebenben tartja 
vándorgyűlését. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
a lévai állami tanítóképző-intézet tanuló-ifjúsága 
7 frt. 22 kr. (ehhez járultak: Steingötter 
Károly 10 k r ; Kottra Ödön 5 kr; Justus 
Oszkár 5 kr; Bedras Gyula 10 kr ; MildósTca 
Károly 7 kr ; Mendöl Ernő 6 kr ; Brauner 
József 7 kr ; Vágner Rezső 5 k r ; Mayer Antal 
10 kr ; Kristóf Gyula 11 k r ; Kacsúr Ágoston 
5 kr; Hamra György 10 kr; Akúcs István 10 k r ; 
Porubecz Győző 30 kr; Beluch Imre 10 k r ; 
Hulják Pál 10 kr ; Salamon Jenő 10 k r ; 
Majerszky Mihály 10 kr; Oravecz Lajos 10 k r ; 
Miklós Konrád 10 kr ; Singer Simon 10 k r ; 
Partli Lajos 5 kr ; Noszkay Károly 10 k r ; 
Schmidtberg er János 10 k r ; Tuták Béla 10 kr; 
Petrich Vilmos 10 kr; Montsko István 15 k r ; 
Kürtósy Andor 20 kr; Ujváry József 10 k r ; 
Surjánszky Antal 15 kr ; Androvics Gyula 
10 k r ; Schlégl Géza 5 kr ; Richter József 
11 kr ; Istenes Károly 10 kr; Loos János 10 kr; 
Ondrejkovics István 20 k r ; Bitter Tódor 
10 kr; Kittenberger Kálmán 10 kr; Schaff er 

István 10 k r ; Héringh J. 10 kr ; Krachhisz 
Ferencz 10 kr ; Szabó Ernő 25 kr; Vajay 
József 20 k r ; Kovács Ignácz 15 kr; Tóth 
Árpád 20 k r ; Jezerniczky Dezső 10 kr; 
Korentsy Sándor 10 kr; Veisz Géza 10 kr; 
Laczkovits N. 10 kr ; Andrásy Béla 5 k r ; 
Pfauféder Ödön 10 kr; Kucsera Imre 10 kr; 
Zsákovics Endre 10 kr ; Vokrál József 5 k r ; 
Csajda Ferencz 10 k r ; Apfel Ignácz 15 kr; 
Bárczy László 10 kr; Dessauer Samu 10 kr; 
Budinszky S. 5 kr; Rliva Béla 20 kr ; Bau-
mann Ödön 15 kr; Breier Samu 5 kr ; Zvach 
Emil 5 k r ; Somogyi Béla 10 kr; Tuschnay 
Kálmán 10 k r ; Várady István 10 kr; Iiibárik 
Gábor 5 k r ; Mladoneczky Miklós 10 k r ; 
Friedman József 5 kr ; Kóhn Ármin 5 kr ; 
Bartos István 5 kr ; Lihócs József 5 kr. = 
7 frt 42 kr; ebből levonva a postadíj 20 kr, 
marad 7 frt 22 kr; áll. polg. leányiskola igaz-
gatósága (Nagy-Szeben) 12 frt 50 kr; (ehhez 
járultak: Bod Péter 5 f r t ; Szakáts Károly 
50 kr; Tiszovszky Dániel 50 kr; Győri Ignácz 
50 kr; Domián Alajos 50 kr; Győri Ignáczné 
50 kr; Néher Vilma 50 kr; Yamszer József 
50 kr; Kocsuba Róza 50 kr ; Hesz Mátyásné 
1 f r t ; Conrad Ilona 50 kr; Hesz Mátyás 
1 f r t ; Simó József 50 k r ; Szakátsné 50 kr = 
12 frt 50 kr); Weitz József 25 kr; Lukács Adolf 
50 kr. Eddigi gyűjtésünk 2472 frt 95 kr. 
(A Ma. Ta. Kaszinója által kezelt összeggél 
együtt befolyt összesen 2573 frt 08 kr.) — 
Lapunk m. számának kimutatásában (az I-ső 
mellékleten) tévedésből állott 2491 frt 42 kr, 
mint nálunk befolyt összeg. A hiba onnét szár-
mazott, hogy a midt számra szánt kimutatásunk-
ból, mivel egészen nem fért a lapba, törülnünk 
kellett, de az összeg tévedésből változatlan 
maradt. A hibát ezennel helyreigazítjuk s ismé-
teljük, hogy a Szathmáry - alapra, pénztári 
könyvünk szerint, május hó 13-ig nálunk 
2472 frt 95 kr folyt be. 

— Halálozások. Papp Bertalan eőri (Sza-
bolcsin.) ev. ref. tanító, 48-as honvéd-tüzér, 
élte 70., tanítói működése 50-ik évében Uj-
fehértón meghalt. — Grosch Henrik, ág. hitv. 
ev. tanító május hó 12-én 63-éves korában 
Gyönkön elhunyt. 47 évig tanítóskodott. — 
Faragó Ferencz, nyug. málomi tanító életének 
72-ik évében Pécsett elhunyt. Áldás emiékökön! 

T a r t a l o m : Egy czél felé. Zsoldos Károly. — Az 
osztott (hat-tanítós) elemi népiskola tanterve. — Levél 
a szerkesztőhöz. — „Gazdasági tanító." — S z ü n ó r a : 
Éljen Mátyás király! Révffy L. László. — Irodalom. 
— Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók 
tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXII . évfo lyam 20. szám. Budapest , 1899. május 361. 

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 . 

Megje lenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csütörtökön (este). 

Megkaphat ja e l a p o t m i n d e n magyarországi népoktatás i 
intézet , t ehát az ö s s z e s óvodák, e l emi fe l ső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - in téze tek e g y pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti f o lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l l e t é k e s kir. tanfe lügye lő által l á t tamozot t 
községi előljárósági b i zony í tványnya l együt t , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A h e l y s é g (a m e g y e megjelö-
l éséve l ) és az u to l só posta v i lágosan kiirandó. 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy évre 6 frt, f é l é v r e 2 frt 50 kr., 
n e g y e d é v r e 1 frt 25 kr. — Egy negyed é v n é l k e v e s e b b időre 
e lő f i ze tés t n e m fogadunk el . — Az előf izetés i p é n z e k a kiadó* 
h i v a t a l b a küldendők. 

A h i r d e t é s e k árszabása . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóért, m i n d e n köz lés u tán 3 kr. fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i által k i számítható h irdetés i díj e l ő r e k ü l d e n d ő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal e g y h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t e v ő p e t i t n y o m á s ú és egyhasábn sora 50 kr. Ezek a d í jak is 
e lőre a k i a d ó h i v a t a l b a küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEK., OSTROM-UTCZ.t 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., I S K O L \ . T É R 3. 

JrCéziratolcat nem adnnlc vissza. 

Magyar kultúra. 

A mult hét országra ^xtló, legfon-
tosabb kulturális eseménye^ melyről a 
kultúrának és a kultúrai legszerényebb, 
de egyszersmind legnagyobb hadseregé-
nek e közlönyében ősziírbs örömmel 
veszünk tudomást, az a gondolatokban 
és igaz hazafiai érzelmekben gazdag 
beszéd, melyet Széli Kálmán kormány-
elnök intézett a Dunántúli Közművelő-
dési Egyesület küldöttségéhez. Ennek 
az áldásosán működő egyesületnek a 
ministerelnök úr hosszú éveken át 
elnöke volt s most, hogy új méltósága 
következményeként meg kellett válnia 
az elnöki tiszttől, az egyesület, hogy az 
eddigieknél is állandóbb kötelékekkel 
fűzze őt magához, tiszteletbeli elnökének 
választotta meg a magyar kormány 
elnökét. 

Széli Kálmán ministerelnök a kultúra 
régi apostola. Nem volt az utóbbi három, 
sőt mondhatnók négy évtizednek oly 
kulturális mozgalma, melyből a jelenlegi 
kormányelnök úr tevékeny részt ne vett 
volna ki a maga számára. Kezdettől 
fogva azt az irányzatot vallotta magáé-
nak a ministerelnök úr, mely a nemzetet, 

szellemi és anyagi téren megerősítve 
igyekezett magasabb államföntartó föl-
adataira alkalmassá tenni. Régóta érezte 
ő nagyméltósága igazságát annak a 
költői szózatnak, hogy „elvész az a 
nemzet, mely tudomány nélkül való" s 
mivel ezt érezte, állt élére a kultúra 
fegyvereivel harczoló Dunántúli Köz-
művelődési Egyesületnek és egyénisége 
teljes súlyával támogatott minden olyan 
törekvést, melynek végczélja a nemzet-
erősítés nagy és fontos munkája volt. 

Annak az eseményszámba menő be-
szédnek, a melyet alább egész terjedel-
mében közlünk, különös fontosságát 
azon kívül, hogy a legilletékesebb hely-
ről hangzott el, még az adja meg, hogy 
oly férfiú mondotta, a ki a nemzeti 
kultúra bajnokai, közt mindig az el-
sők egyike volt. Mert úgy beszólni a 
kultúra föladatairól, mint a hogy Széli 
Kálmán ministerelnök beszélt, csak az 
tud, a ki korszakot alkotó politikai isko-
lából kikerülve, eleve kulturális alapon 
rendezte be politikáját. 

Különös hangszer a nyelv! Belső tar-
talmat a szavaknak csak az tud adni, 
a ki tapasztalatokból leszűrt meggyő-
ződésből és szivének melegéből viszi 

Lapuiik 20-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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beléjök a tartalmat. Ime, Széli Kálmán 
beszédének egy mondata: ..Minden nem-
zetnek kincs az ő kultúrája, de leg-
nagyobb a magyarnak, mert minden tal-
palatnyi föld, a melyet a kultúrának meg-
nyerünk, egy újabb honfoglalás, s minden 
ember, a kit müveitebbé tettünk, meg van 
nyerve az ország jövendő missziójának." 
Mily jóleső érzéssel ismételjük mi, a 
kultúra szolgálatára rendelt s a kultúra 
legtávolabb eső hajlékába is eljutó köz-
löny, ez aranyigazságot hirdető szava-
kat, a melyeknek belső tartalmát az 
adja meg, hogy a meggyőződés és a 
szív melege lüktet bennök! Szeretnők, 
ha minden magyar tanító, megértve e 
szavak igazságát, hitágazata egyik leg-
sarkalatosabb pontjának vallaná azokat; 

A ministerelnök úr, a ki az erős 
meggyőződések embere, a meggyőződés 
meleg szavaival emelte ki, hogy közok-
tatásügyi ministerünknek, a kultúra 
első őrének minden gondolata és leg-
főbb gondja: a hazai kultúra emelése. 

Valóban, szerencséseknek kell, hogy 
valljuk mi, a kultúrának hatáskörre 
legszerényebb, de lelkesedésben talán 
leggazdagabb munkásai, a mai időket, 
a midőn a kormány elnökének és a 
közoktatásügy ministerének ily öszhang-
zatos lelki rokonságát tapasztaljuk! De 
örömünk még öregbedik, midőn azt hall-
juk a magyar ministerelnök ajkairól, 
hogy Magyarország kultúrája nem csak 
a kultuszminister ügye, hanem minden 
nyilvános szolgálati ágazaté. 

Ez az, a mire a magyar kultúra 
munkásai már rég ideje törekesznek; 
ez az, a mit közoktatásügyi ministerünk 
is több izben hangoztatott ,hogy ugyanis 
a kultúra fontossága végre köztudattá, 

közérzéssé váljék; hogy legyen attól 
áthatva „minden szolgálati ágazat" és 
az egész társadalom; hogy legyen közok-
tatásügyi ministerünknek nagy föladatai 
végrehajtásában munkatársa mindenki, 
a ki e hazában gondolkodni és csele-
kedni tud! 

E sorok irója a vidéki tanítógyülé-
seken örömmel tapasztalja, hogy a tanító-
ság egyik fontos föladatának tar t ja már 
azt, hogy a társadalmat is belevonja 
az iskolaügy iránt való érdeklődés 
körébe. Merítsen erőt a magyar taní-
tóság ez elsőrendű fontosságú törek-
véséhez a ministerelnök úrnak fönebb 
idézett szavaiból, a melyek ily előkelő 
helyről elmondva, bizonyára nem fogják 
czéljukat téveszteni a magyar társa-
dalomra. Magyarország 28 ezer nép-
tanítója sokat tehet a kultúra föl-
adatainak a magyar társadalommal 
való megismertetésére és megkedvel-
tetésére. Törekedjünk tehát ezután is 
arra, hogy a művelődés ügyének meg-
nyerjük a magyar társadalmat köte-
lességeink pontos teljesítésével, kultu-
rális haladásunk iránt érzett lankadatlan 
lelkesedéssel, közös hazánk önzetlen 
szeretetével. 

És a társadalom, a mely látni fogja 
ilyetén munkánk Istennek tetsző, trónt 
támogató, nemzetet szilárdító eredmé-
nyét, bizonyára javunkra szolgáló hálá-
val lesz eltelve irántunk, a közműve-
lődés munkásai iránt. 

Okunk és jogunk van azt remélni^ 
hogy a ministerelnök úr tettel fölérő 
beszéde, hazai kultúránk föllendülésé-
nek még az utóbbi évekénél is örven-
detesebb fázisát jelöli s ebben a remény-
ben szólítjuk föl a magyar tanítóságot, 
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hogy a maga részéről is igyekezzék a 
nép mennél nagyobb rétegeiben tartal-
mat adni ez igazi államférfiúi kijelen-
tésnek, hogy „minden talpalatnyi föld, 
melyet a kultura számára ebben az országban 
megnyerünk, egy új honfoglalás." 

(Budapest.) —a. 

«EX ÎG* 

Széli Kálmán miiiisterelnök 
kultúrpolitikai beszéde. 

A Dunántuli Közművelődési Egyesület föl-
virágoztatása körül senkinek sincs annyi ér-
deme, mint Széli Kálmánnak, a ki az egyesület 
megalapítása óta vezetője, első elnöke, s az 
egyesület szép sikereinek a hazai kultúra 
terjesztése terén legeslegelső előmozdítója 
volt. 

Az egyesület f. hó 17-iki közgyűlésén örökös 
tiszteletbeli tagjának választotta Széli Kálmán 
ministerelnököt, s ez alkalomból az egyesület 
előkelő tagjai impozáns számban jelentek 
meg a ministerelnöknél, hogy a megválaszta-
tásáról szóló okiratot átnyújtsák a minister-
elnöknek. 

Az üdvözlő beszédekre a ministerelnök a 
következő nagyhatású és gondolatokban gaz-
dag beszéddel válaszolt: 

Igen tisztelt küldöttség! Igen tisztelt bará-
taim ! Nagy és mély hálával tartozom azért 
az engemet nagyon megtisztelő tényért, hogy 
a Dunántúli Közművelődési Egyesület tisz-
teletbeli elnökévé megválasztani méltóztatott. 
Ez a kitüntetés túlmegy azokon az érdeme-
ken, a melyeket én az egyesület iránt szerez-
tem, mert hiszen egyszerűen kifejezésre hozni 
segítettem a Dunántúl társadalmának érdek-
lődését egy olyan nagy ügy iránt, a mely 
iránt minden magyar embernek és így az 
intelligens, hatalmas dunántúli társadalomnak 
a legmelegebben kell éreznie. Fölkeltettem a 
társadalom figyelmét a magas kultúra nagy 
ügyére. Talán felébresztettem. Ez az egész. 
Nagy eredményeket fölmutatni még nem 
birtam, hiszen a kezdet nehézségeivel küz-
döttünk és nem lehetett kedvezőtlen viszo-

nyok és aránylag rövid idő alatt nagy 
dolgokat létesíteni, de azt igen is elér-
tem, hogy leraktuk alapjait annak, a mit 
talán kedvezőbb viszonyok között szélesebb 
keretben lehet folytatni és fejleszteni és talán 
nagyobb arányokban lehet majd kiépíteni. 
És melegen köszönöm, hogy annak az emlé-
kére, hogy én jelen lehettem a Dunántúli 
Közművelődési Egyesület keletkezésének böl-
csőjénél, megtiszteltek azzal, hogy engem az 
egyesület örökös díszelnökévé megválasztottak. 
Ez nagy szó, azzal viszonzom: legyenek meg-
győződve, hogy örökké fogom érezui a meg-
tiszteltetést és örökké a hálát, a melylyel 
ezért önöknek tartozom. Sok régi, megszokott 
viszonyt kellett föloldanom, megkedvelt munka-
kört odahagynom akkor, a mikor engem a 
király parancsa és a viszonyok hatalma erre 
az állásra vit t ; mondhatom, ennek a fölbon-
tása végtelen nehezemre esett, s ha annak 
nem is fordíthattam és szentelhettem talán 
annyi időt és annyi munkát, a mennyit az ügy 
érdeke megérdemelt és a mennyit szeret-
tem volna, bensőmben válhatatlan szálakkal 
éreztem magamat összekötve ez ügygyei. 
(Zajos éljenzés.) A mióta csak gondolkozom, 
azt tartom mindig, hogy, ha minden nemzet-
nek kincse az ő kultúrája s minden nép és 
minden nemzet erejének, hatalmának, vagyo-
nának, szabadságának, boldogulásának fölté-
tele, mégis egyetlen más nemzetre se bír az 
azzal a jelentőséggel, a melylyel a magyar kul-
túra a magyar nemzetre bír. (Igaz! Ügy van !) 
Minden talpalatnyi föld, mélyet a kultúra 
számára ebben az országban megnyerünk, 
egy új honfoglalás. Minden ember, kit ebben 
az országban műveltebbé tehetünk, meg 
van nyerve arra, hogy ő és a kik tőle tanul-
tak, Magyarország jövő missziójának ténye-
zőivé váljanak. Az ország abban az átala-
kuló félben levő helyzetben, a melyben van 
és ezen a helyen, a hol van, hivatásának 
s rendeltetésének csak úgy felelhet meg, ha 
kultúrájában nemcsak mindig messze túl-
haladni iparkodunk azokat, a kik hátunk 
mögött vannak Kelet felé, hanem lehetőleg 
parallel igyekezünk menni azokkal, a kiknek 
háta mögött vagyunk. Magyarország államfő n-
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tartó, nemzetföntartó, fajföntartó eleme és föl-
tétele egyenesen Magyarország kultúrája és 
azért, mert ettől voltam és vagyok áthatva, 
őszinte örömmel veszem, hogy ezt tételezik 
föl önök bennem és le akarnak kötni ezen 
ügy szolgálatára. Ezentúl is számíthatnak rám, 
mert ezen nagy ügy szolgálatára ezentiil is 
vállalkozom mindig és a mennyire tehetem, 
azon minőségben is, melyben ma vagyok. így 
meg kell mondanom azt, hogy a magyar köz-
művelődés ügyének jellege még ebben is 
különbözik és elüt más nemzetek kultúrájá-
tól ; a magyar közművelődés ügye, nem csupán 
a közművelődési minister ügye, a magyar 
kultúra nemcsak a magyar kiütuszminister 
tárczáját illeti csupán, bármily nagy szakava-
tottsággal és ritka s odaadó lelkesedéssel vezesse 
is a jelenlegi közoktatásügyi minister azt. 
Magyarországon nincsen nyilvános szolgálati 
ágazat, nincsen nyilvános kérdés, nincsen olyan 
közérdekű ügy, nincsen reformkérdés egész 
közéletünk terén, minek kulturális oldala is 
ne lenne. Ez a mi kultúránk sajátos jellege 
azért ebben az irányban közrehatni legelső 
föladatomnak tekintem. (Éljenzés és taps.) 

Legyenek arról meggyőződve, hogy a ki így 
gondolkozik, pedig méltóztatnak ismerni, a 
hogy én beszélek, úgy érzek és gondolkodom 
is, ettől az ügytől nem váltam volna el akkor 
sem, hogy ha örökre búcsút vettünk volna, 
mert legyenek meggyőződve, hogy nemcsak 
becsületbeli kötelességemnek tartom, de öröm-
teljes és kedves kötelességnek is a D. K. E. 
érdekeit szolgálni és a legéberebb figyelemmel 
kisérni és közrehatni s támogatni abban az 
irányban, a melyben eddig haladt. (Éljenzés 
és taps.) Nagyon köszönöm igen szives és 
kegyes kitüntetésüket és szives megjelenésü-
ket. Igen sajnálom, hogy egy meghűlés foly-
tán nem voltam abban a helyzetben, hogy 
ott fogadhattam volna, a hol akartam és úgy 
fogadhattam volna, a hogy akartam és annyit 
mondhattam volna, a mennyit szerettem volna 
elmondani. Daczára annak, hogy ma minden 
szó nehezemre esik, nem tartóztathattam 
magamat attól, hogy meg ne érintsem azokat, 
a miket szükségesnek tartottam azért, hogy 
érzelmeimről tanácsot kérjek önök előtt. (Zajos 
éljenzés és taps.) 

A ministerelnök beszédét a jelenvoltak 
számtalanszor félbeszakították helyesléssel és 
éljenzéssel és végezetül lelkes ováczióban 
részesítették a volt elnököt, ki szívélyes 
búcsút vett a küldöttség minden egyes tag-
jától. 

eO$K3e 

Ne liirtelenkedjiik el a dolgot! 
Tele v a n az ország a székesfőváros-

ban ép í t endő „Taní tók Háza" és a 
vidéki t a n í t ó i i n t e rná tusok eszméivel. 
Az iskolai lapok és a tan í tóegyesüle tek 
élénken szó lanak az egy czélt szolgáló 
két in tézményről . T a r t o k tőle, b o g y 
ha mi a k é t dolgot egymással szembe-
áll í t juk s így teszszük föl a k é r d é s t : 
„Mi l egyen előbb, „Taní tók H á z a " - e 
Budapesten, vagy ped ig X. Y. m e g y e 
székhelyén t an í tó -gyermekek i n t e r n á -
tusa s b e n n e tan í tók o t thona?" — n a -
gyon soka t á r tunk önmagunknak . 

Én a m a g a m részéről a vidéki in t e r -
ná tusoknak előtérbe helyezését n e m 
ta r tom szerencsés gondolatnak, h a b á r 
teljesen e l i smerem és mél tány lom az 
okokat, a melyek i lyenek szervezését 
megk íván ják . A m i n t a szaklapokból 
kivet tem, az ország t an í tó tes tü le te e 
dologban m a m á r tényleg h á r o m 
csoportra oszlott . Az egyik azt m o n d j a : 
Építsük föl legelőször Budapesten a 
„Tanítók H á z á " - t s azu t án a nagyobb 
vidéki közpon tokban a tanítói o t t hono -
kat. A másod ik csopor t szava: É p í t s ü k 
föl előbb a nagyobb vidéki központok-
ban a t a n í t ó i o t t h o n o k a t ( taní tó-gyer-
mekek in t e rná tusa i t ) s a mikor ezzel 
elkészültünk, t e r e m t s ü k meg egyesü l t 
erővel a budapes t i és a kolozsvári 
„Tanítók Házá" - t . A vármegyei t an í t ó -
egyesületek j e l e n t é k e n y része m e g így 
gondolkozik: Ne szövetkezzünk mi egye-
lőre senkivel , h a n e m alapítsunk egy 
vármegye i tan í tó i o t t h o n t ( tanítók gyer -
mekei s zámára in te rná tus t ) a m a g u n k 
gyermekeinek s csak azután j á r u l j u n k 
a székesfővárosi „Taní tók Házá ' ' -hoz . 
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így ágazódnak el a nézetek. Ne ta-
kargassuk, hanem vessük nyíltan a 
felszínre, különben tartok tőle, hogy 
sem az egyik, sem a másik nem jön 
létre egyhamar. (Ugy van! Szerit.) 

Nem nehéz dolog a gyűléseken nagy 
lelkesedéssel elhatározni, hogy létesí-
tünk a megye székhelyén vagy nagyobb 
központban tanítók gyermekeinek inter-
nátust. Nagy dolog ennek a keresztül-
vitele, főképen nálunk. Ki ad reá 
pénzt? Itt-ott vármegyék, városok és 
mi magunk. 1000 frtot sokkal könnyebb 
összehozni, mint 20.000-et. De a 20.000 
forinttal is csak a kezdet kezdetén áll 
a vármegyei tanítói otthonok ügye. 
(Ez nagyon is megfontolandó, valamint 
az is, hogy a Tanítók Háza bizottsága 
nem csak a tanítóság segítségét kéri. 
Szerk.) 

Vegyük a dolgot tisztán a száraz 
anyagi haszon szempontjából. A mely 
vármegye tanítótestülete a „Tanítók 
Házá"-ra egybegyűjti az 1000 frtos 
alapítványt, azonnal legalább is évi 
200 — 300 fr t biztos hasznot nyújtó 
tőke birtokába jutott. Hogyan? Hát 
úgy, hogy az a segítség, a melyet 
ennek fejében a „Tanítók H ciza' ciz 
illető alapítványt tet t vármegyei taní-
tóknak, özvegyeiknek, árváiknak, Buda-
pesten tanuló gyermekeiknek nyújt, 
legalább évi 2 0 0 - 3 0 0 frtot tesz ki. 

Van-e vármegye ebben az országban, 
a honnan évenkint legalább 5—6 
tanító ne menne Budapestre ? Nem 
lesz-e az hasznos dolog, ha lakásért 
5- 6 f r t helyett 1 — 2 frtot fizetünk 
s az étkezés napi 2 fr t helyett 1 frtba 
kerül ? Hát az nem számít semmit, a 
mikor beteg feleségünket, gyermekün-
ket föl kell vinni Budapestre, mert a 
vidéken kimondta kedves betegünkre 
az orvos az Ítéletet, hogy a bajon csak 
budapesti orvos segíthet? A „Tanítók 
Háza" mennyi jót tesz velünk ez eset-
ben is. Nincsen vármegye, a melyből 
4 — 5 tanító föl ne küldené gyermekét 

az egyetemre, ha volna miből. Szemé-
lyenkint legalább évi 200 frtot ér a 
kedvezmény, a mit a „Tanítók Háza" 
nyújthat. Ez az 1000 frtos alapítvány 
anyagi oldala. 

Fejtegessem az erkölcsit is ? Nem 
kell. Magyorország tanítósága sokkal 
magasabb szinvonalon áll, semhogy a 
„Tanítók Házá"-nak erkölcsi hasznát e 
lapban még, illetőleg már magyaráz-
gatnunk kellene. 

Minden ember azt a sebét gyógyítja, 
a mely legjobban fáj. így van a maga 
sok sebével, gondjával a vidéken a 
falusi tanító is. Három-négy gyermeket 
kellene iskoláztatnia a városban. Miből ? 
400—450 frtból nem telik. Otthon 
maradjon zsellérnek, gazdálkodó föld-
mívesnek, avagy tán napszámosnak ? 
Hát a leányokból mi lesz ? 

Ez az a megszívlelendő ok, a mely 
a vidéki internátusokhoz szorítja a 
falusi tanítót. Nem gondol ő sem egye-
temre, sem akadémiára, csak 4 közép-
vagy 4 polgári osztályra. Ennyit, csak 
legalább ennyit végeztethetne gyerme-
keivel, hogy azután itt-ott jobb jövőt 
biztosíthasson nekik. Ez a szükség dik-
tálta a sárosmegyei általános népnevelő-
egyesület járáskörein a következő hatá-
rozatot: „Sárosvármegye tanítói egyenlő-
képen gyűjtenek a budapesti „Tánítók 
Házá"-ra és egy Eperjesen fölállítandó 
tanítói otthonra (sárosvármegyei tanítók 
gyermekeinek internátusára). 

A megyei gyűléseken a pénzszerzésre 
nézve sok szép gondolatot hallottunk: 
a) Minden gyűlésen módot és alkalmat ta-
lálunk az alapítványnak 10 — 20 frttal 
való kiegészítésére. (Pl. Alsó-Sebesen egy 
kis hangversenyt rendeztünk, elénekel-
tünk 3- 4 karéneket, a mi 16 frtot 
holott szép czéljainknak.) b) A hol 
óvó-, tanítónő-, tanítóképzők vannak, 
minden évben lehet egy hangversenyt 
rendezni a „Tanítók Házára", c) Meg-
adóztatjuk magunkat évi 2 frttal. 150 
tag után évi 300 frtot veszünk be. 
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d) A pénzintézetek is megszavaznak 
bizonyos évi adományt, e) A vármegyei 
kultúregyesületek, népnevelési választ-
mányok is szivesen vesznek föl e czí-
men bizonyos összeget évi költségve-
tésükbe. f ) Az évi záróvizsgálatokat 
iskolai ünnepélyekkel kapcsoljuk egybe, 
a mint azt Fiedler kollegánk Szepes-
váralján tette. Csak 50—60 tanító 
tegye meg ezt 1 — 1 vármegyében s 
számítsunk 1 — 1 ünnepély után átla-
gosan 2 f r t jövedelmet, ez is 100—120 
fr tot tesz ki. g) A törvényhatósági 
bizottságok, városi és községi képviselő-
testületek sem zárkóznak el ügyünk 
támogatása elől. Ha bírjuk jóakaratu-
kat, bizonyára el nem utasítanak ben-
nünket. 

En csak néhány helyes módját hoz-
tam föl az alapítvány gyűjtésének. 
Mennyi van még ezeken kívül! Gon-
dolkozzunk csak néha erről, majd, 
megtaláljuk a czélhoz vezető sok szép 
utat. 

Mi Sárosban az ellentéteket kiegyen-
lítettük. Azt mondtuk, hogy szivünk 
gyermeke a Tanítók Háza éppen úgy, 
mint a vármegyei tanítói otthon. Lehet, 
hogy így csak 8—10 év alatt hozzuk 
össze az 1000frtot. Az nem baj! Mihelyt 
e gondon túl leszünk, egész erőnk a 
megyei otthoné lesz. 

Megvallom, én jobban szerettem 
volna, ha előbb leteszszük az 1000 frtos 
alapítványt a központban s csak azu-
tán kezdtünk volna a megyei interná-
tus dolgába. E gondolatomat főképen 
az a kedvező körülmény is támogatta, 
hogy Eperjesen három intézet is nyújt 
sárosmegyei tanítók gyermekeinek ked-
vezményt ; ezek: a r. k. főgymn., az 
ág. ev. kollégium és a g. kath. püspöki 
konviktus. Tanítók gyermekei, ha jól 
tanulnak, mind a három helyen ingye-
nes, vagy pedig nagyon kedvezményes 
étkezést s a g . kath. alumneumban 
lakást is nyernek. 

Azért mondottam el nézetemet, hogy 

a mi példánkat leírva, tiszteletteljesen 
kérjem tanítótársaimat, egyenlítsék ki 
az ellentéteket, ha esetleg 1 — 1 várme-
gye tanítósága előnyt akarna adni 
a vidéki internátusoknak a „Tanítók 
Háza" fölött. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 

-X- A tanítók községi adómentessége 
közigazgatási bírósági Ítélet alapján hatá-
rozott megerősítést nyert. Lapunk, mióta a 
jelenlegi szerkesztőség kezében van, számta-
lanszor adott útbaigazítást arra nézve, hogy 
a tanítók fizetéseik után nem, tartoznak közs. 
adót fizetni. Eme helyesnek tartott álláspon-
tunk csattanós bizonyítékot találhat a magyar 
királyi közigazgatási biróság 2753—1898. k. 
számú ítéletében, melyet mint döntő bizonyí-
tékot, másrészt, mivel megokolása az egész 
tanítói karra nagyon tanulságos, egész terje-
delmében ezennel közzéteszünk, kihagyva az 
illető tanító nevét, a ki ügyében annak idején 
hozzánk is fordult s aztán fölebbezett a 
közigazgatási birósághoz. Eme nagyjelentőségű 
Ítélet ekként hangzik: 

0 Fölsége a Király nevében 
a magyar királyi közigazgatási biróság N. N. 

igazgatóra az 1897. és 1898. évekre kivetett 
. . . . frt . . . kr évi községi adó törlése iránti 
ügyét, melyben Budapest székesfőváros közi-
gazgatási bizottsága 1898. évi junius hó 13. 
napján 2049. sz. a. határozott, nevezett N. N. 
tanító bpesti lakos által beadott panasz folytán 
1898. évi deczember hó 28. napján tartott 
nyilvános ülésben az 1896. évi XXVI. t.-cz. 
34. §. 1. pontja alapján tárgyalás alá vévén, 
következőleg 

itélt : 
A magyar királyi közigazgatási biróság a 

panasznak helyt ád s panaszló N. N. tanítót 
Budapest székesfőváros közigazgatási bizott-
ságának 2049/898. számú határozatával szem-
ben az 1897. és 1898. évekre kivetett . . . frt 
. . kr évi községi adó fizetési kötelezettsége 
alól fölmenti s ezen községi adónak törlését 
elrendeli. 

Indokok: 
A székesfővárosi kir. tanfelügyelőnek a 

tárgyiratok közt levő 1898. évi november hó 
5-én 3981. sz. a. kelt jelentésével igazolva 
lett, miként panaszló a nyilvánosság-
gal fölruházott elemi iskolájának okleveles 
tanítója. 
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Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 8. g-a szerint 
az elemi iskola népoktatási intézet, az 1875. 
évi XXXII. t.-cz. 1. §-a szerint pedig a 
tanítói más nyilvános népoktatási tanintéze-
tek tanítóival nyugdíjaztatásuk, özvegyeik és 
árváik gyámoltatásánál hasonló elbánás alá 
tartozóknak vannak minősítve s a székes-
főváros tanfelügyelőjének jelentése szerint 
panaszló az országos nyugdíjintézetnek tagja, 
vagyis úgy alkalmaztatását, mint képesítés, 
valamint esetleges nyugdíjaztatását tekintve, 
föltétlenül néptanító. 

Az 1875. évi XXIX. t.-cz 273., valamint az 
1886. évi XXII. t.-cz. 138. §-a szerint a nép-
tanítók föltétlenül, vagyis tekintet nélkül arra, 
hogy áll., törvényhatósági, községi, felekezeti, 
társulati, vagy magán népiskolák tanítói •—• és 
hivataluk után járó jövedelmükre nézve a 
községi adó alól mentesek, mely mentességtől 
nem fosztja meg őket a panaszszal megtá-
madott határozatban idézett 1872. évi XXXVI. 
törvény czikk 104. §-a, vagy a szintén idézett 
ezen bírósági döntvény, mert eltekintve attól, 
hogy az 1875. évi XXIX. t.-cz. későbbi az 
1872. évi XXXVI. t.-cz-nél s így ha ezen 
utóbbinak 104. g-a akként lett volna is értel-
mezhető, hogy csak az állami, törvényható-
sági vagy községi néptanítók mentesek a 
községi adó alól, az utóbbi törvénynek ily 
korlátozás nélküli rendelkezése a néptaní-
tókra vonatkozólag a korlátozást megszüntette 
volna, de az 1872. évi XXXVI. t.-cz. 104. 
§-ában a néptanítók fölemlítve nincsenek is s 
ezekre vonatkozólag a községi adót illetőleg 
ezen törvény rendelkezést általában nem tar-
talmaz s így az erre vonatkozó más törvények 
rendelkezései az irányadók. 

De ezen bíróságnak 3. sz. döntvénye sem 
határozott a néptanítókat érdeklőleg, hanem 
csakis a fővárosi tanárok és tanítók községi 
adójára vonatkozólag. 

A néptanítókat illetőleg csakis a határozat 
indokolásának 4. pontjában foglaltatik kije-
lentés és pedig az, hogy „a néptanítókat 
általában minden korábbi törvény mentesíti 
is a községi adó alól s a kiket éppen azért 
az 1872. évi XXXVI. t.-cz. 104. §-ának ren-
delkezései mellett külön törvények alapján 
illetett s illet meg mindig a községi adó alóli 
mentesség" ez pedig ellenkezőleg a panaszolt 
határozat érvelésétől, a néptanítóknak föl-
tétlen községi adómentességét ismeri el. 

Ezekből az indokokból a panaszosnak helyt 
adni s panaszlót a tőle követelt községi adó 
fizetési kötelezettsége alól fölmenteni kellett. 

A bíróság a határozat két példányát Buda-
pest székesfőváros főpolgármesterének, mint 
a közigazgatási bizottság elnökének 1898. évi 

november hó 16. napján 87/4658. sz. a. kelt 
jelentése mellékleteivel együtt megfelelő el-
járás, illetőleg a panaszló részére az egyik 
példánynak az 1896: XXVI. t.-cz. 138. §-a és 
a 21.973/M. E. 1896. számú végrehajtási ren-
delet 24. pontja szerint eszközlendő kézbe-
sítése végett kiadja. 

Kelt Budapesten, a m. kir. közigazgatási 
bíróságnak 1898. évi deczember hó 28. napján 
tartott üléséből. Szmreesányi, tanácselnök. 
Tóth Dezső, előadó. 

— „Ünnepi füzet." A junius 8-án megtar-
tandó iskolai ünnep programmját tudvalevőleg 
az az Ünnepi füzet tartalmazza, melyet a nagym. 
ministerium 36.701. sz. rendeletével kiadott 
utasítás alapján lapunk f. szerkesztője állí-
tott össze. Ezeket a füzeteket (14.000 példányt) 
most szerkesztőjük: Ujváry Béla az „Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesület" elnökségének ren-
delkezésére bocsájtotta azzal a kikötéssel, 
hogy minden eladott példány után 5 kr 
azon megye tanítói intemátusát illesse, a 
melynek tanítóegyesülete a füzeteket eláru-
sította, a jövedelem egy másik része pedig a 
Tanítók Házáé legyen. Péterfy Sándor kir. 
tanácsos, az „Eötvös-alap" elnöke, most a 
kir tanfelügyelőkhöz fordult azzal a kérelem-
mel, hogy az Ünnepi füzetek elárusítását, 
tekintette] a kettős jótékony ezélra, támogatni 
sziveskedjenek. Az első kedvező válasz, Bereg-
megyéből, már megérkezett: Kuliszeky kir. 
tanf. úr 1000 drb. füzetet rendelt meg a 
beregmegyei ált. tanítóegyesület részére. A 
füzeteket a tanítóegyesület árusítja, mely a 
bevétel fele része fölött is rendelkezik. Egy-
egy füzet ára tudvalevőleg 10 kr s a tanítók 
a maguk ügyének használnak, a mikor — meg-
magyarázva a czélt — e füzeteket tanítványaik 
körében terjesztik. Reméljük, hogy Bereg-
megye példáját a többi megyék is követni 
fogják s a szerkesztőnk által fölajánlott 
14.000 példány rövid idő alatt el fog kelni. 

— Képesítő vizsgálatok. A sárospataki 
áll. tanítóképzőben május 26 —29-én lesz az 
Írásbeli képesítő vizsgálat, junius 26-án d. u. 
a képesítő-vizsgálatot tevők hit- és erkölcs-
tani vizsgálata, 27-én d. e. és d. u. ugyanezek 
gyakorlati vizsgálata, 28 -30-án szóbeli ké-
pesítővizsgálat. 
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A magyaróvári m. kir. állami 
elemi iskola. 

(Képpel.) 

Most, hogy a magyar országgyűlés képviselő-
háza elfogadta a népiskolai építkezésekről szóló 
egymilliós törvényjavaslatot, nem lesz talán 
érdektelen, ha bemutatjuk olvasóinknak egy 
millenniumi népiskola képét s adjuk, annak 
leírását. 

A munka az iskolai építkezések ügyében 
serényen folyik a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumban s eljövend nemsokára az 
az idő, hogy állami iskoláink az iskolafön-
tartó magyar államhoz méltó, díszes és meg-
felelő otthonban nyernek elhelyezést. 

A mi iskolánk Mosonymegyében, itt a határ-
szélen, a második modern épület, mely az 
utóbbi években emeltetett s czélszerű voltánál 
fogva kiállja a versenyt a szomszédos Ausztria 
hasonfokú intézeteinek épületeivel, melyekre 
nálunk nem ritkán történik hivatkozás. 

A magyaróvári állami elemi iskola építé-
sének története okulásul is szolgálhat oly köz-
ségeknek és városoknak, melyeknek új iskola-
épületre van szükségük, de nincs meg hozzá 
az anyagi erő: a szükséges építkezési költség. 

A magyaróvári iskola 62.000 frt költséggel 
építtetett, melyhez a város 20.000 frt kész-
pénz- és telekadománynyal járult. 

Minthogy a nagyméltóságú tanügyi kormány 
a még fedezetlen költséget — akkor még szó 
sem volt az egymilliós ískolaépítési kölcsön-
ről — meg nem adhatta, Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos úr tanácsa folytán 
ministeri jóváhagyással, illetve engedélylyel a 
helybeli iskolai gondnokság vette föl a még 
hiányzó építési kölcsönt az „Első pesti hazai 
takarékpénztár"-tói 27 évi törlesztésre. 

A törlesztés a város évi iskolai járulékából 
eszközöltetik, s így sem a község, sem pedig 
az állam nem érzi az iskolaépítés költségének 
nagy súlyát. 

Emelt tehát az állam Magyar-Ovárott egy 
modern iskolai épületet nagyobb megterhel-
tetés nélkül s nyert a város lakossága egy 
jól szervezett iskolát. 

Az előadottakból látszik, hogy ügybuzgó-
ság, kitartó törekvés és az állami iskolákhoz 
való bizalom eredményt szül, még pedig olyant, 

mely úgy az állam, mint a község igényeivel 
összeegyeztethető. 

A kölcsönügynek ilyetén való lebonyolítása 
az első pillanatra nehézkesnek, keresztülvihe-
tetlennek látszik, de a tény ellenkezőt bizonyít. 

Azért nem mulaszthatom el az iskolai helyi 
hatóságok és kartársaim figyelmét a föntírt 
körülményre fölhívni, mert tapasztalatból me-

A M A G Y A R Ó V Á R I M . K I R . 

rítem abbeli állításomat, hogy az iskolák épí-
tésének ez a legkönnyebb módja. 

Kevés azon községek száma, melyek az 
iskola építésére szükséges készpénz-tőkével 
rendelkeznének, de ha rendelkeznének is, nem 
könnyű a község intézőit oly nagy áldozat 
hozatalára megnyerni, míg ha a nagyobb ösz-
szegeket évekre beoszthatjuk, törlesztéssel 
könnyebben eszközölhetvén azt, az áldozat 
sem lesz oly terhes. 

A bevezetésben említém, hogy iskolánk 
Mosonymegyében a második állami iskola, 
mely az utóbbi években emeltetett. Az első 
a magyarbrucki „népiskola és óvoda" volt, 
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melyet a határszélen, a magyar vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr — az államvasutak 
nagyobb mértékű hozzájárulásával — építtetett 
az osztrák Bruck város tőszomszédságában. 

Ez az iskola magában is jelzi a magyar 
határt s igen szép missziót teljesít. Vajha többi 
határszéli községeink iskoláiról is elmondhat-
nék ezt! 

Áttérve már az előrebocsájtottak után a 
képünkön bemutatott iskola leírására, meg 
kell különösen emlékeznem az okról, mely 
az iskolát létrehozta s mely okból a város 
közönsége az arra adott nagyobb áldozattól 
sem riadt vissza. 

Á L L A M I E L E M I I S K O L A . 

Kis városunk lakossága már régen érezte 
egy teljes fiu és leány elemi iskola szüksé-
gét, hogy abban gyermekei elsajátíthassák az 
életre legszükségesebb ismereteket, még pedig 
„magyar nemzeti" szellemben. Ezért államo-
síttatott az iskola, hogy az állam által is 
hozandó áldozattal teljes egészszé fejlesztessék, 
hogy az iskolában a nép gyermeke, mely nem 
készül tudományos pályára, befejezett képzett-
séget nyeijen úgy, mint azt közönségünk a 
szomszédos ausztriai elemi iskolától látja, 
tapasztalja. 

De városkánk a megye központja is lévén, 
szükség volt itt egy teljes, osztott elemi fiu-

és leányiskolára, hogy abban beigazolható 
legyen, miként a jól szervezett elemi iskola 
is képes ellátni 6 éven át növendékeit ama 
szükséges ismeretekkel, mikre a kisiparosnak, 
kereskedőnek s a munkásnak az életben szük-
sége van. 

Azt kívánta városunk közönsége, hogy ez 
iskola végzése képessé tegye a tanulókat jövő 
élethivatásuk körében való boldogulásra s hogy 
az iskola kiállja a versenyt a szomszéd állam 
hasonfokú iskolájával. 

Most már az intézőkön múlik, hogy az 
iskola valóban meg is feleljen a hozzá kötött 
várakozásnak és reményeknek. 

A hiányos népiskolai képzést nem pótolja 
sem a polgári, sem pedig az alsó középiskola; 
mert azok tananyaga más alapból indul ki, 
más czélra irányul. 

A magyaróvári állami elemi iskola, mely az 
„ Újtelep"-en épült, ízléses előkerttel, szabad 
téren áll és bármely oldalról könnyen hozzá-
férhető s keleti fekvésénél fogva közegészségi 
szempontból sem hagy fönn semmi kívánni 
valót. Nagy udvara és kényelmes folyosói 
pedig lehetővé teszik a gyermekeknek az óra-
közökben való szabad mozgást. 

Az épület földalatti része magában foglalja 
a mosókonyhát, pinczét, a fa- és szénraktárt, 
míg egyik tágas helyiségben van elhelyezve 
az igazgató és a tanítónők által létesített és 
áldásosán működő „ szegénysorsú gyermekek 
konyhájaegyben ezek étkező-helye is. 

A földszinti helyiségekbe az előkertből 
széles és kényelmes lépcső vezet. A folyosók-
ról nyílnak a tantermekbe az ajtók. Az épü-
letben a földszinten 6, az emeleten 4 tan-
terem van elhelyezve. Az emelet jobb szárnyán 
van az igazgató lakása, míg a homlokzatban 
az iroda, gyülésterem és a tanítók szobája. 

Az iskolaszolga lakásán kívül még a szük-
séges mellékhelyiségek is kellő számmal és 
jó beosztással az épületben vannak elhelyezve. 
Az egész épületben összesen 10 tanterem és 
19 egyéb helyiség van. A tágas padlás ége-
tett cseréppel van fedve, míg a tetőzet az 
eső- és hóvíz levezetésére szolgáló horgany-
bádog vízvezető csatornákkal az épület egész 
körzetén el van látva. 

Az épületnek két kapuja van; az egyik az 
utczár a, & másik az udvarra nyílik. Az iskola 
udvara eléggé tágas s léczkerítéssel van .el-
kerítve. Az udvaron van egy jó ivóvizet szol-
gáltató ásott, szivattyús kút is. Az iskola 
telkén van az udvaron túl, nyugatra elterülő 
nagy szabad tornatér, annak végében a mult 
évben emelt díszes és tágas tornacsarnok, 
mely 11 ezer írtért építtetett ugyancsak az 
iskolát is tervező Herczegh Zsigmond buda-
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pesti műépítész tervei szerint Durvay Antal 
pozsonyi építészi vállalkozó által magyar-
óvári iparosok közremunkálásával. 

Képünk az iskola homlokzatát mutatja. Az 
épület északi és déli szárnyai is hasonlók a 
homlokzathoz. Az egész egy E alakot mutat. 
Az udvar és a tornatér különféle erdei fákkal 
van beültetve. 

Az iskolához van még egy, az igényeknek 
megfelelő szép kert, mely a konyhakertészeti, 
fatenyésztési és szöllőmívelési okmutatásokra 
is szolgál s az iskola körzetét diszíti már 
is lombosodni induló fái, cserjéi és bokraival. 

Ezen, a modern igényeknek minden tekin-
tetben megfelelő iskola építését, létesítését 
melegen szivükön hordották és fölemelésére 
közremunkáltak: Halász Ferencz ministeri 
osztálytanácsos úr, ki az építés módozatainak 
mikéntjére is irányítá a helyi iskolai gond-
nokság figyelmét, továbbá ifj. gróf Pálffy-
Daun Vilmos főispán, ki a gondnokság törek-
vését sikerrel támogatta, úgy Kuliszeky Ernő 
kir. tanfelügyelő és Eckhardt Ferencz gond-
noksági elnök urak, kik szorgos tevékeny-
ségükkel támogatták és vitték diadalra az 
eszmét. 

Az iskola teljes új és modern berendezést 
nyert s fölszerelése is mintaszerű. 

Az új iskolában kizárólag magyar nyelven 
folyik a tanítás s arra kérjük a Gondviselést, 
hogy az iskolánkhoz kötött várakozások, remé-
nyek mindenben teljesüljenek és legyen az 
minden tekintetben minta- és példaszerű, a 
mihez legjobb tudásunk szerint hathatósan 
hozzájárulni elengedhetetlen kötelességünk-
nek tartjuk. Adja a magyarok Istene, hogy 
a magyaróvári m. kir. állami elemi iskola az 
idők végtelenébe hirdesse az igaz magyar haza-
fiságot, nemzetiséget s hogy végzett növen-
dékei nyelvben, lélekben igaz magyarok és 
áldozatra is mindenkor kész lelkes hazafiak 
legyenek! 

(Mngyar-Óvár.) Merényi Kálmán. 

.,Te sváb." 
Megnyílik az öreg iskolaház barna tölgy-

kapuja. Két hónapi víg élet után komoly 
arczokkal tér vissza a gyermeknép. 

Mikorra a folyosó végén megszólal a csen-
getyü, helyére siet mindenik. 

Az első padból kilép Viktor, sztjlesvállú, 
erős fiu. Vigyázó volt az első osztályban. 

— Gyerekek, — szól nekipirulva, kissé 
izgatott hangon, — két perez múlva belép a 
tanító úr, szép hangosan köszöntsük! 

A másik perczben elhallgatott mindenki. 

Az akáczfák susogása, a madárszó is behal-
latszott az osztályba. 
. A negyedik padban, szemben az ajtóval 

egy idegen fiu, Friczi ül, mozdulatlan, karba 
tett kézzel néz az ajtóra. A nyakáig gombolt 
zöld kabátka megfeszül a mellén. Szép, halvány 
az arcza. 

Messziről hozta ide az apja, hogy meg-
tanulja a mi édesen csengő szavunkat s a 
magyar szóval szive minden dobbanása is 
magyarrá váljék. 
__ Szeged, a mi szép tiszamenti városunk 
dolgos, szabadságszerető népe között sok, sok 
idegen fiúból vált már így jó magyar hon-
polgár, mire kinőtt az iskolából . . . Hanem 
a szegény Friczi könyes, kék szemében ott 
csillog még a kis bégaparti falu képe, arany-
keresztes sugár tornyával. 

Látja, mint nyújtogatják feléje a piroscsőrü 
gólya-fiókák fejüket a magas fészekből. Az 
eresz alul, a galambduczból meg fehér galam-
bok ereszkednek az udvarra, a buzaaljra, a 
mit a jó édes anya önt eléjük a kötényéből. 

Aztán egyszerre elvész a szeme elől minden, 
az ismerős szép táj, a falu, a jó anya képe, 
s nem bir tovább magával, leborul a padra 
hangos zokogással. 

A fiuk meglepődve néznek össze: mi 
történt ? 

— Valaki sír! — fordul vissza Viktor az 
első padból. 

— Sír a „cseregyerek". 
— Bántottátok ? — kérdezi Viktor reszkető 

hangon. 
— Nem bántotta senki, csak egyszerre el-

kezdett sírni. 
Viktor most melléje lépett. 
—• Miért sírsz, mondd? 
A kis cseregyerek ajkán töredezett magyar-

sággal, elfulladva tör ki a panasz: 
— Ha olyan messze volna az édes anyád, 

mint az enyém, te is sírnál . . . 
Melle zihált a zokogástól, könyes arczát a 

könyvére szorította. 
A tanító úr ebben a perczben lépett az 

osztályba. 
Ügy tett, mintha nem venne észre semmit. 
Hanem imádság után nem lépett az asztal-

hoz, ott maradt a padok előtt. 
Végig simogatta szép fekete szakállát. 
A fiuk figyelemmel hallgatták komoly sza-

vait. 
— „Fiaim! Meszsziről, édes hazánk ide-

gen nyelvű népe közül van egy új társatok 
—• mondta. — Azért hozta ide az apja, 
hogy megtanulja a mi anyanyelvünket. Ügy 
fogadjátok, mintha testvéretek volna, hogy 
megszeressen benneteket." 
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A kis cseregyerek arczán úgy fölszáradt a 
köny a tanító jóságos szemének a tekinte-
tétől ! . . . A fink szivükre vették a tanító úr 
szavát, igaz magyar szeretettel bántak új 
társukkal. 

Egyszer tűzött össze vele Hódi Laczi. 
— Te sváb! — vágta arczába az éles szót, 

nekitüzesedve. 
Megdöbbent mindenki. Mi történik most? 

Viktor, a vigyázó, nem volt az osztályban. 
Friczi egészen elsápadt, de büszkén nézett 
szembe Laczival. 

— Én nem vagyok sváb, nem is voltam, 
magyar vagyok, tudod! . . . 

Az osztály éljenzett, a fiuk vállukra emelték 
Friczit. Nemcsak megszerették, de büszkeségük 
is lett ettől a naptól fogva. Mintha egy darab 
elveszett földet hódítottak volna vissza az 
édes magyar hazának, olyan boldogsággal 
beszéltek róla a többi osztálynak. 

(Sieged.) Bite Pál. 

I R O D A L O M . 
Útmutató az elemi rajztanításban. Vezér-

könyv néptanítók számára. Irta a magy. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minister megbízásá-
ból : Maszák Hugó. Változatlan második kiadás. 
Maszák „Útmutatója" világos népies nyelven 
van tartva, minden néptanító sikerrel használ-
hatja, mert könnyen megérti, sőt maga is 
megtanulhat rajzolni ennek a segélyével 
tanító nélkül. Szigorú rendszer jellemzi. Élőbb 
az egyenes vonást, utána a dültet, azután a 
görbe vonalat ismerteti, alakokat vonva össze 
belőlök. Átmegy később az árnyalásra. A táj-
képek előtt a távlati oktatás jő. Következnek 
a tájképek s azután az emberi és az állati 
alakrajzok. Az alak helyes rajzolását a csont-
vázak ismerete jelentékenyen megkönnyíti és 
ez különösen a mozgás, a taglejtés helyes 
ábrázolásánál az egyedüli kalauz. Végül bezárja 
a sort az építészeti rész. Ebben a tanuló már 
a népiskolában hozzájut az építő-tervek raj-
zolásához és a terep beosztásának rajzolási 
módjához. Kisebb területet, udvart, kertet a 
házzal együtt építészeti szabályok szerint le-
rajzolhat és terveket készíthet. A könyv uta-
sításait a rajzminták világosítják föl. Négy 
füzetben A, B, C, D, mindenikben 32 lap 
szolgál mintául. Az AJ füzet az egyenes vona-
lakat, névszerint a függő és dűlt vonalakat 
foglalja magában. A B) füzetben már az 
egyenes vonaltól eltérő görbe vonalakat mu-
tatja be a szerző és pedig rövidebb egyenes 
vonalak töréséből alakítván a félkört, a kúpot 
és a kígyózó vonalat. A C) füzet az árnyalás 

•esterségét ismerteti, elől a lágy kréta-rajzzal 

és a későbbi lapokon vegyesen szálas tollraj-
zokban. Utóbb következik a hires tájképrajzo-
lónak és festő-mesternek, Calamenak remek 
tájkép-iskolája nyomán a lombozat, fű, előtér, 
fa és kisebb tájképrajzok csoportja, magyar 
falusi parasztházak, malom, gabonahajó, hidak, 
Salamon tornya, virágok és más egyéb. A D) 
füzet az emberi és állati alakokat elemezi, 
kezdve az arcz részletein, szem, orr, száj, fül, 
utána egész arczok, oldalt és szemben, nem-
különben rövidítve, alálátással, továbbá a 
koponya, a csontváz stb. A kézi mintákon 
kívül falitáblák is vannak, a melyek a tanító-
nak segítségül szolgálnak arra, hogy a táblára 
rajzolván, oktatás közben a tanítványok a 
falon levő táblákról változatokat rajzolhassa-
nak. Az Útmutatóból ezúttal csak a vezér-
könyv és az A) és B) füzet jelent meg vál-
tozatlan új kiadásban, miután ezek elfogytak 
és a kereslet új kiadást kíván. A magy. kir. 
tudomány-egyetem nyomdája állította ki csín-
nal és ízléssel. Ára a vezérkönyvnek 60 kr, 
a kézi mintáknak füzetenkint szintén 60 kr. 

A Nagy Képes Világtörténet második kötete 
megjelent. A munka Gyomlay Gyula kitűnő 
tudósunk nevét viseli homlokán, s a görögök 
történetét adja a római hódítás koráig. Ezzel 
a kötettel egyidejűleg jelent meg a nagy 
vállalat 25-ik füzete, melyben a görög rész 
kezdődik, most meg a 26. füzet. A. könyvben 
a tárgy természeténél fogva tömérdek a szebb-
nél-szebb illusztráczió és műmelléklet, úgy, 
hogy e kötet még sokkal gazdagabb, mint az 
első volt. A kötet ára díszkötésben 8 frt. 
Részletfizetésre is kapható. Kapható füzeten-
ként 30 krért Révai Testvérek irod. int. 
részvénytársaságnál, (Budapest, Üllői-út 18. sz.) 
s minden hazai könyvkereskedésben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

a polgári i skolák 12 évet megha lado t t növendékei 
u tán az orsz. taní tói nyugdíj- és gyámalíip j a v á r a 
szedendő 15 krajczáros hozzájárulási dí jak t á rgyában . 

(Valamennyi kir . tanfelügyelőségnek. — 74.300. sz.) 

Kétely merülvén föl az iránt, hogy a pol-
gári iskolák 12 évet meghaladott növendékei 
után a 15 kros hozzájárulási díjak szedendők-e, 
általánosan követendő szabályul ezennel kimon-
dom, hogy a polgári iskolai tanulók a 15. életév 
betöltéséig kötelesek az említett díjat fizetni. 
A szóban levő hozzájárulási díj ugyanis az 
1891.: XLIII. t.-cz. 10. §-a szerint a tanköte-
lesek után szedendő és annak megfizetése alól 
az 1896. évi deczember hó 11-én 67.338. sz. 
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alatt kelt körrendeletem értelmében csak azon 
tanulók vannak fölmentve, a kik elemi ismétlő-
iskolába járnak. Minthogy pedig az 1868 : 
XXXVIII. t.-cz. 1-ső §-a szerint minden gyer-
mek 6-ik évének betöltésétől egészen a 15 ik 
életév betöltéseig tanköteles, ennélfogva azon 
tanulók, a kik polgári iskolába, tehát bár 
magasabb fokú, mindazonáltal mindennapi 
iskolába járnak, a járulékokat akkor is tar-
toznak fizetni, ha a 12-ik életévüket betöl-
tötték, egészen a 15-ik életév betöltéseig. 
Az ezen koron fölül lévő növendékek azonban, 
ha járnak is iskolába, mint már nem tanköte-
lesek, a 15 kros járulékokat fizetni nem tar-
toznak. 

Wlassics Gyula, s. k. 

A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 
Köszönetét nyilvánította: báró bajsai 

Vojnits Istvánnak, a ki a bajsai községi kis-
dedóvoda építési czéljára 700 frt értékű tel-
ket adományozott. 

Kinevezte: Andrei Sándor oki. tanítót a 
liomoliczi közs. el. iskolához r. tanítóvá. Szto-
dolník János oki. polg. isk. tanítót a modori 
áll. segélyezett közs. polg. fíuisk.-hoz segéd-
tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Malesevits Iván 
alsó-korili közs. el. isk. tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: a nagymihályi állami tanítók 
és kisdedóvónők segélyegyesületének alap-
szabályzatát folyó évi 30.112. szám alatt kelt 
rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Ehrenfeld Mihály 
pozsonyi orth. izr. leányisk. munkaképtelen 
igazgató-tanítónak évi 600 frtot; Grabherr 
János knézi közs. tanító részére évi 380 f r to t ; 
Tóth Lajos derecskei munkaképtelennek talált 
ev. ref. tanító részére évi 620 frtot; Molnár 
Imre kecskeméti községi tanító részére évi 
580 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A hevesmegyei általános tanítóegye-

sület folyó hó 18-án Hatvanban, az ottani 
monumentális s a hatvaniak áldozatkészségét 
fényesen hirdető állami iskolában tartotta 
rendes évi közgyűlését, melyre a tagok majd-
nem teljes számban jelentek meg. Jelen voltak: 
Krenedics Imre hatvani prépost, Scossa Dezső 
kir. tanfelügyelő, Sarkady Lajos vasúti állam-
telepi gondnoksági elnök, Dolánszky Alajos 
apczi plébános, Végh Kálmán volt tanítóképző-
intézeti tanár és iskolaügyi lapszerkesztő, 
jelenleg csányi plébános, Hatvani Deutsch 

József, nagybirtokos és czukorgyári igazgató, 
a Néptanítók Lapja képviseletében Ujváry 
Béla felelős szerkesztő és Göőz József dr. segéd-
szerkesztő. Az ülésen Havas Pál elnökölt, 
még pedig oly tapintatosan, hogy a vitatkozás 
mindig magas színvonalon mozgott. Havas 
Pál elnöki megnyitó beszédében megemlé-
kezett arról a nagy csapásról, mely hazánkat 
szeretett királynénk halálával érte s bemu-
tatta ama részvétirat szövegét, a melyet az 
elnökség annak idején fólterjesztett, majd 
üdvözölte a gyűlésen megjelent vendégeket 
és a tagokat. Wlassics ministerhez az ülésből 
üdvözlő táviratot küldtek. Dr. Axaméthy Lajos, 
a kit a gyűlésre meghívtak, táviratilag men-
tette ki elmaradását, Halász Ferencz osztály-
tanácsos, a kit, mint a gyűlés részvéttel hal-
lotta, betegsége akadályozott meg a megjele-
nésben, levélileg. — A tanácskozás első tárgya a 
tanítói internátus és a Tanítók Háza ügye volt. 
A mi az internátust illeti, az Heves vármegyére 
nézve remélhetőleg nagyon kedvező megoldást 
fog nyerni, a mennyiben az egri nőegyesület, 
mely leányárvaházat tart fönn, 50.000 frtot 
meghaladó vagyonát hajlandó egy tanítói in-
ternátus czéljaira átengedni. A Tanítók Háza 
ügyében a kir tanfelügyelő indítványa értel-
mében egyhangú lelkesedéssel elhatározták, 
hogy az eszmét magukévá teszik és az Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesületet és a Tanítók Háza 
igazgató-tanácsát törekvéseiben támogatják, 
a közoktatásügyi ministernél pedig kérvényezni 
fognak, hogy a Tanítók Háza létesítéséhez oly 
módon, a mint az az Eötvös-alap kérvényében 
foglaltatik, tehát törlesztéses kölcsön engedélye-
zésével, hathatós támogatását megadni kegyes-
kedjék. (A hevesmegyei határozatot követésre 
ajánljuk az összes hazai tanítóegyesületeknek. 
Szerk.) Következtek ezután az értekezések, 
melyek egytől-egyig tanulságosak voltak és 
a fölolvasók szép pedagógiai ismereteiről ta-
núskodtak. Kugel Ignácz arról értekezett, 
hogy gyenge elméjűek részére állíttassanak-e 
föl kisegítő osztályok vagy ne ? Oda konklu-
dált, hogy ne, vagy legalább is a vidéken ne. 
Frinth László egri tanító, az egyesület egyik 
legkiválóbb tagja, a népiskolai fegyelem főn-
tartásáról olvasott föl érdekesen és tárgyát a 
gyakorlati életből vett példákkal világítván 
meg. A könnyű testi fenyítéket csak abban 
az esetben véli megengedhetőnek, a midőn a 
tanító megrögzött makacsságot és szemtelen-
séget tapasztal. Szabó Vilmos egri tanító arra a 
kérdésre felelt meg föl olvasásában, hogy „mikor 
kezdjük meg a tollal való Íratást?" Hodermann 
Mária a magyar óvodai rendszert fejtegette, 
hangsúlyozvaakisdedeknek a szabadban játszva 
való foglalkoztatásának különös fontosságát. 
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Hoderman k. a. okos fejtegetései általános 
tetszésben részesültek. Marmúla János azt 
indítványozta, liogy a tanítók tanulmány-
utazása érdekében az egyesület kérvényt 
intézzen a közoktatásügyi ministerhez s be-
terjesztette a kérvény szövegét. Az egyesü-
leti közgyűlés az indítványt elfogadta és 
kérelmezni fogja a közoktatásügyi ministernél, 
bogy a tanítók nagy szünidei tanulmány-
utazása érdekében ingyen vasúti jegyek enge-
délyezését eszközölje ki a keresk. ministernél 
s az iskolákban a tanítók számára alkalmas 
lakás berendezését engedélyezze és segélyezze. 
Havas Pál elnök azután a névmagyarosítást, 
a melynek érdekében Scossa kir. tanf. úr 
különben sikerrel buzgólkodik, ajánlotta az 
egyesületi tagok figyelmébe. Következtek a 
szoros értelemben vett egyesületi ügyek: évi 
zárszámadás és költségvetés felülvizsgálata, 
járáskörök évi jelentései, választások, tanszer-
muzeumi bizottság évi jelentése stb. Az indít-
ványok kapcsában egyhangúlag elfogadták 
Fekete János azon indítványát, hogy kérel-
mezni fognak a közoktatásügyi ministernél, 
liogy a korpótléknál az államiakká kinevezett 
tanítóknak ne csupán az állami szolgálatban 
töltött éveik számíttassanak be (mint eddig), 
hanem egész tanítói szolgálatuk. Végül el-
határozták, hogy a jövő évi közgyűlést Heves 
községben fogják megtartani. A d. e. 9 órá-
tól d. u. IV2 óráig tartó igen tartalmas köz-
gyűlés után közebéd volt, melyen megjelentek 
a fönnebb említett vendégek és a kir. járás-
biró is. A fölköszöntők sorában Scossa Dezső 
kir. tanfelügyelő a királyra ürítette poharát; 
a lendületes fölköszöntőt állva hallgatták. 

o 
Eltették továbbá Wlassics ministert, az egye-
sület dísztagjait: Halász Ferencz osztály-
tanácsost és Kállai/ főispánt, Scossa Dezsőt, 
a köztiszteletnek örvendő tanfelügyelőt, Kre-
nedics prépostot, a Néptanítók Lapja szerkesz-
tőit, Havas Pál egyesületi elnököt, a fölolva-
sókat, a nőket stb. Örömmel láttuk, hogy az 
általános tanítóegyesületi közgyűlésen a kath. 
papság szép számban volt képviselve s hogy 
két ékesszavú tagja: az apczi és csányi plé-
bánosok 3zép szavakban éltették a tanügyi 
munkások egyetértését. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Varga József és Kácz Lajos. Az utalványo-
zásnál a nyugdíj osztálynak kiadják a nyugdíj-
igény emelése végett. A kirótt évi járulékból 
megtudhatja, mert a korpótlék után is kivetik 
az évi járulékot. — Bajzák K. A kir. 
tanfelügyelő a közig, bizottsággal együtt igye-
kezzék védelmére kelni a kérdéses ügynek, 

mely közérdek. — Kövy Pál, Kis-Kinyizs. 
1. Igen, igazolni kell a tud. képzettség mér-
tékét. 2. Hiv. másolat is jó a ministeriumhoz 
küldendő folyamodványhoz. Az esperesi hivatal 
hivatalos megerősítése erre a czélra teljesen 
elégséges. — Molnár T. 1882 január 1-től. 
Ha esetleg 2-szer követelte volna az adó-
hivatal, jelentse be az esetet a közoktatásügyi 
ministeriumnál s kérje az egyik összegnek f.vagy 
jövő évre való beszámítását. — P. József. Úgy 
látszik, 200 frton fölül. — F. G. Kérje az 
alkalmaztatást, aztán tanítson, ne nyugdí-
jazásra spekuláljon. — 1). György. A mennyit 
a törvény biztosít, azt meg fogja kapni. A kir. 
tanfelügyelő úr e kérdésben jobban ismeri az 
ottani viszonyokat, mi tehát az ő dolgába 
nem avatkozunk. — Gulyás 8. Nem lehet-
séges. A nyugdíjigényt nyerő tanító és az 
isk.-föntartó kötelezettségei különállók. Folya-
modjék sürgősen fölvételért. Az időveszteség 
az ön kára. — K. Gyöngyöslo. Levélben. — 
F. G. áll. isk. gondnok. Ganicsa. Akiadóhiva-
tal is azt állítja, hogy szerződése értelmében az 
állandó menedékházak vezetőnőit nem illeti 
meg a Néptanítók Lapja ingyen példánya. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Ö. CS. és ap. kir. Fölsége a vajdács-

kái ev. ref. hitközségnek iskolaépítkezési 
czélokra 100 frtot méltóztatott magánpénz-
tárából legkegyelmesebben engedélyezni. 

— Wlassics minister pünkösd napjára a 
magyar kultúra barátait abban a meglepe-
tésben részesítette, hogy közzétette az új 
középiskolai tantervet, melynek az első osz-
tályra vonatkozó részét már szeptemberben 
életbelépteti. Ministerünk jól előkészített és 
a magyar középiskola életében fontos határ-
követ jelölő tantervét az egész sajtó nagy 
dicséretekkel halmozta el, különösen üdvö-
zölvén azt a mélyreható reformot, mely a 
magyar középiskolát végre igazán magyarrá 
teszi. Az új középiskolai tanterv úgy a 
gimnáziumot, valamint a reáliskolát közelebb 
hozza a minister kitűzött czéljálioz: az egy-
séges jogosítású középiskolához. 

— Pünkösd vasárnapján volt ötven éve 
annak, hogy hős honvédeink Budavárát bevet-
ték. A nevezetes évfordulót a még életben 
levő honvédek, élükön Podmaniczky Frigyes 
báróval, f. hó 19-én ünnepelték meg, f. hó 
21-én meg a nagyközönség kegyelete em-
lékezett meg a névtelen hősökről. A budai 
honvédszobornál és a németvölgyi temető-
ben, az elesett honvédek sírjánál, beszédeket 
mondottak és hazafias költeményeket sza-
valtak. 
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— Arilág folyása a külföldön. Bécsben 
folyó hó 21-én leplezték le Albrecht főher-
czegnek, a közös hadsereg volt főparancsnoká-
nak, lovasszobrát a tisztikar, hivatalos világ 
és a bécsi nép nagy részvétele mellett. A 
csapatok teljes díszben vonultak ki s az 
osztrák kormány Thun gróf ministerelnökkel, 
a magyar kormány pedig Széli Kálmán mi-
nisterelnökkel jelent meg a szobor leleple-
zésen. 0 felségét és az uralkodóház tagjait az 
osztrák himnusz hangjai közt fogadták s az 
üdvözlő beszédet, melyre 0 Fölsége válaszolt, 
Eajner főherceg tartotta. — A békekongresszus 
f. hó 18-án nyilt meg Hágában. Huszonhat állam 
98 képviselője tett eleget a czár óhajának s a 
németalföldi kormány meghívásának. Nem hisz-
szük ugyan, hogy e tanácskozások az örök béke 
eszméjének az egész vonalon való diadalát 
eredményezzék, de nagyban hozzájárulhatnak 
a túlságos katonai kiadások csökkentéséhez, 
a mi óhajtandó is, mert a fegyveres béke 
alatt már is görnyedezik Európa. Ha a le-
szerelés boldog ideje bekövetkezik, az államok 
többet fordíthatnak majd kulturális czélokra, 
a mi kivált nálunk immár elodázhatatlan. 
A diplomaták már maguk is elismerik, hogy 
egy nagyobb háború, a mai gyilkoló fegy-
verekkel, teljesen tönkretenné a nemzeteket. 
Jó jel, hogy ezt elismerik. 

— A Kisdednevelök Országos Egyesülete 
f. hó 20. és 21. napjain Budapesten tartotta 
közgyűlését, melyről a tudósítást azonban 
csak lapunk jövő számában közölhetjük. 

— Lapunk inai számából a nagy tárgy-
halmaz miatt számos közleményt voltunk 
kénytelenek a jövő számra hagyni. A kima-
radt közlemények közt van az egyesületi élet 
és a Tanácsadó egy része is. 

— A polgári iskolai tanítók sérelme. 
Gurgulits Antal moóri polg. isk. tan. Mosdóssy 
Imre kir. tanfelügyelő czikkére vonatkozólag 
nyilatkozatot küldött be hozzánk. Gurgidits 
Antal nyilatkozata szerint az, hogy a polg. 
isk. tanítók az országos tanítói nyugdíjinté-
zetnek kötelezett tagjai, „nem képzelt sérelem, 
hanem a legnagyobb igazságtalanság, mert ha 
az állam összes tisztviselőinek ad nyugdíjat, 
akkor az állami elemi és az állami polgári 
iskolai tanítók is jogosan követelhetik az 
állami nyugdíjat." 

— A győrvidéki tanítóegyesület hu-
szonötéves fönnállását folyó évi junius hó 
3-án d. e. 10 órakor a vármegyeház nagy-
termében tartandó közgyűlésén ünnepli. Al-
kalmi költeményt (írta Újlaki Géza) Kelemen 
Antal szaval, az ünnepi beszédet Iiuschek 
Antal esperes mondja, fölolvasást Nagy Gizella 

polg. isk. tanítónő tart, az egyesület történe-
tét pedig Jilg J. Ede adja elő. 

— Fölvétel képzőintézetbe. A budapesti 
II. ker. áll. tanítónő- és nevelőnőke'pző-inté-
zetében a jövő évre következő helyek vannak: 
az I. osztályban: ingyenes benlakó 2; 100 frtot 
fizető benlakó 3; 150 frtot fizető benlakó 4 ; 
300 frtot fizető benlakó 9 ; bejáró ingyen 
ebéd kedvezménynyel 4; bejáró kedvezmény 
nélkül 8 ; összesen : 30. A III. osztálylyal pár-
huzamban esetleg fölállítandó új III. osztályba: 
bejáró ingyen ebéd kedvezménynyel 10; 
bejáró kedvezmény nélkül 20 ; összesen : 30. 
A II. és IV. osztályba új növendékek csupán 
abban az esetben vehetők föl, ha a már föl-
vett növendékek létszáma megengedi. Ked-
vezményes helyre az új folyamodók nem tart-
hatnak számot, mert a fokozatosan nagyobb 
kedvezményekre az alsóbb osztályokból föllépő 
tanulók fognak előlépni. Az 50 kros bélyeg-
gel ellátott folyamodványok a budapesti II. ker. 
áll. tanítónő- és nevelőnőképző-intézet igaz-
gató-tanácsához intézendőks f. é. május 31-éig 
küldendők be az intézet igazgatóságához. 
(II. Csalogány-utcza 43.) A fölvételi vizsgá-
latok ebben az évben junius 27., 28. és 30. 
napjain tartatnak meg. Az óvónői oklevél 
alapján folyamodók a 26.15271898. sz. min. 
rendeletértelmében az óvónő- és tanítónőképző-
intézet I. és II. osztálya között fönnálló tan-
tervkülönbözetből fölvételi vizsgálatot tartoz-
nak tenni; a felsőbb leányiskolát végzettek 
azonban fölvételi vizsgálat nélkül vétetnek 
föl. A folyamodvány benyújtásának módja és 
határideje ezen jelölteknél is ugyanaz, mint 
az I. osztályba folyamodóknál. 

— Országos Zoologiai Társulat alakult a 
fővárosban, melynek czélja a tudományos és 
gazdasági állattan, vadászat, állat, sport és 
védelem fejlesztése. A társulatnak már is két 
szaklapja van, ú. m.: Zoologiai Lapok és a 
Szárnyasaink, melyek közül az első a tudo-
mányos állattani kérdéseken kívül különös 
súlyt fektet a méh- és ebtenyésztésre, utóbbi 
a tudományos ornithologia mellett a baromfi-, 
galamb- és madár-tenyésztéssel foglalkozik. 
Tagsági kötelezettség 3 évre szól, tagsági díj 
évi 4 frt, mely összegért az illető tag díj-
talanul kapja a társulatnak egyik vagy másik 
havonkint kétszer megjelenő és gazdagon 
illusztrált szaklapját. Alapszabályokat és mutat-
ványszámokat szivesen és ingyen küld a tár-
sulat igazgatósága: Budapesten, VII. ker., 
Rottenbiller-utcza 30. szám. 

— Államsegélyek tanítói fizetésekre. 
Április hó közepéig Jász-Nagykun-Szolnok-
megyébe következő államsegélyeket utalvá-
nyozott a közoktatási minister: I. fizetés-
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kiegészítésekre községi iskolákhoz 18 tanító 
részére 2616 frt, róm. kath. iskolákhoz 23 
tanító számára 1534 frt, 5 ev. ref. tanítónak 
1106 frt, egy izr. tanítónak 100 frt, összesen 
47 tanító javára 5356 frt évenkinti állam-
segély. II. ötödéves korpótlékra: 2 községi 
tanítónak 100 frt, 63 róm. kath. tanítónak 
3150 frt, 85 ev. ref. tanítónak 4250 frt, 3 izr. 
tanítónak 150 frt, összesen 153 tanító javára 
7850 frt évenkint. A két rendbeli segélyek 
főösszege: 200 tanító számára évente 13.206 
forint. A további tárgyalásokkal mintegy 
20.000 frtra fog valószinüleg rövid idő alatt 
emelkedni a megyénkbeli tanítók anyagi hely-
zetét javító államsegélyek összege, mi közel 
félmillió forint állami tőke lekötésének felel 
meg, Jász-Nagykun-Szolnokmegye népoktatá-
sának javára. Ezenkívül vannak az iskola-
államosítások, a melyek, hogy mily mérvű 
fejlesztést jelentenek, következtethető abból 
az egy adatból, hogy magának a szolnoki 
iskolák államosításának a kincstárt terhelő 
személyi kiadásai tetemesen fölülmúlják a fön-
tiek szerint megyénkben eddig elnyert állam-
segélyek összegét. 

•— Pályatételek. A budapesti (budai) tanító-
egyesület f. évi április hó 6 án tartott köz-
gyűlésén saját tagjai részére a következő kér-
dést tűzte ki ez idei pályatételül: „Miként kell 
a tanítónak az el. iskolai növendékek között az 
iskolatársi szellemet ápolnia és fejlesztenie, hogy 
az iskolából kikerült nemzedék tagjai majdan 
az életben egymást igazi embertársaiknak is-
merjék, kiknek közös, vállvetett és egyet-
értő munkálkodásától függ a nemzet szellemi, 
erkölcsi és anyagi boldogulása?" (Az életből, 
illetve a történelemből vett példák fölsorolása 
kívánatos.) Kívántatik egy hosszabb erkölcs-
pedagógiai tanulmány, mely a fölvetett kér-
dést minden oldalról megvilágítja s a tanító-
nak kellő útmutatásokat nyújt az erkölcsi 
nevelésben követendő eljárásra nézve. A pálya-
díj 100 korona. Csak egyesületi tag pályázhat. 
A pályamunkák az elnökség czímére (II. ker., 
Toldy Ferencz-utczai elemi iskola) 1899. évi 
szeptember lió 1-jéig küldendők be. — Az 
udvarhelymegyei tanítóegyesület központi bizott-
sága a f. évi április hó 5-én tartott gyűlésé-
ben a következő tételeket tűzte ki pályadíjjal 
való jutalmazás mellett kidolgozásra: 1. „Készít-
tessék részletes tananyag-beosztás (tanmenet) 
Udvarhelymegye osztatlan népiskolái számára, 
tekintettel a megyei viszonyokra." Pályadíj 
30 korona a „Sándor Mózes pályadíj-alap" 
kamataiból. 2. „Miképpen lehet legüdvösebb 
a tanító működése a társadalomra nézve ?" 
Pályadíj 30 korona; Ugrón János úr ado-
mánya. Mindkét pályatételre a dolgozatok 

augusztus 15-éig küldendők be az elnökség-
hoz. Egyúttal fölhívja a központi bizottság a 
megye minden tanítóját, azokat is, a kik más 
hivatalos egyesületnek tagjai, hogy gyűjtsék 
össze a saját községük területén levő régi 
épületekhez, romokhoz, határdülőkhöz, for-
rásokhoz stb. fűződő népmeséket, regéket, 
mondákat; továbbá a nép emlékében még élő 
régi szokásokat, babonákat, közmondásokat, 
szállóigékké vált kifejezéseket. E munkásság 
czélja: megőrzés végett összegyűjteni mind-
azon becses kincseket, melyek népünk lelki 
életét, szellemi világát a leghívebben föltün-
tetik, jellemzik. A gyűjtemények, melyekkel 
minden tanító üres idejében igen kellemesen 
és tanulságosan foglalkozhatik, bármikor be-
küldhetők akár az elnökséghez, akár Sándor 
Mózes kir. tanácsos, tanfelügyelő úrhoz. 

— Gyűjtés. Merényi Kálmán, a „mosony-
megyei általános tanítóegyesület" elnöke, lelkes 
hangú fölhívást küldött szét Mosonymegye 
tanítóságához, kérve azokat gyűjtések eszköz-
lésére a tanítóság országos intézményeire, 
nevezetesen: az „Eötvös-alap", a „tanítók 
országos árvaháza" és a „ Tanítók Háza" 
javára. A fölhívás nem volt elhangzó szó, 
mert a gyűjtés az egész megyében folyik s 
már is szép összeget eredményezett. Ha min-
den megye tanítósága oly készséggel követné 
a hivő szót, mint követi elnöke fölhívását 
Mosonymegye tanítósága, úgy jótékony inté-
zeteink vezetőinek nem volna oka azon in-
dokolt panaszra, mint milyent a „M. T. O. 
B."-nak „ Hivatalos Értesítőjé"-ben adnak 
közre. Mosonymegye köztörvényhatósága a 
„Tanítók Házá"-ra évekkel ezelőtt megsza-
vazta az 1800 frt tőkét, melynek kamatait 
rendesen fizeti is. A tanítók árvaházára már 
2000 frton fölül gyűjtött a megye tanítósága, 
de mindenkor istápolta az „Eötvös-alap"-ot is. 

— Magyar nyelvi jutalomdíj. Mosonyvár-
megye köztörvényhatósági bizottsága méltá-
nyolva a tanító ügybuzgalmát, közelebb tartott 
közgyűlésében Tsida János káinoki tanítónak, 
ki német nyelvű osztatlan népiskolájában okta-
tási nyelvül a magyar nyelvet szép eredmény-
nyel használja, 50 frt jutalomdíjat szavazott 
meg. Tsida János, ki maga is csak pár éve, 
hogy megtanulta a magyar nyelvet, gyakor-
latban is bemutatta azt, hogy mire képes a 
lelkesedés és az igazi hazaszeretet. O is han-
goztatja a még mindig kételkedő társainak, 
hogy: „nyelvében él a nemzet" és hogy magyar 
nyelvű tanítással is lehet czélt érni, csak — 
akarni kell. 

— Fürdői kedvezmények. A „Mária 
Borothea-egyesület" a folyó évre tanítással ós 
neveléssel foglalkozó tagjai részére a követ-
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kező fürdőkben eszközölt ki engedményeket: 
1. Tátra-Lomniczon (Szepesmegye) a fürdők 
árából 50% engedményt kapnak az egyesület 
tanítónő tagjai. 2. Császárfürdőben (Budapest) 
több tag kap az egész éven át 12 drb ingyen 
fürdőjegyet. 3. Herkulesfürdőben (Ivrassó-
Szörénymegye) 2 tag kaphat az egész idény-
ben egy kétszemélyes szobát és gyógykeze-
lést ingyen, zene- és fürdődíj elengedését. 
4. Ránkherlányban (Abauj-Tornamegye) az 
egész idényben 2 tag kaphat ingyen szobát 
és gyógykezelést, zene- és fürdődíj elengedé-
sét. 5. Czeméten (Eperjes mellett) több tag 
kaphat az egész idényben ingyen szobát az 
egyesület üdülőházában; fürdőnél 20%,gyógy-
díjnál 50% engedmény. 6. Csízen az elő- és 
utóidényben 1 tag kap fürdő- és gyógydíj-
mentességet; több tag ugyanezekből 50% 
engedményt. 7. Erzsébet sósfürdőben több tag 
egy-egy bérletjegynél 2 frt engedményt. 8. Szt.-
Lukács-fürdőben 2 tag 30 fürdőjegyet. 9. Stub-
nyán a fürdőidényben több tagnak gyógy- és 
zenedíj-mentséget, szobánál és fürdőnél 20% 
engedmény. lO.Pöstyénben a „ Tiszt vise 1 ő- Íjak " -
ban kedvezményes lakás kiszolgálattal, ellátás 
és bármilyen fürdő. Egyéb költségek is ked-
vezményes áron. 11. Balfon a főidényben 
2 tanítónő kap a lakásnál és fürdőknél 50% 
engedményt. 12. Keszthely-Hévízen 2 tanítónő 
kap a lakásnál és fürdőknél 50% engedményt. 
A bélyegtelen kérvényeket az egyesület elnök-
ségéhez czímezve kell mielőbb a hivatalos 
helyiségbe VIII. ker., Orczy-út 6. szám alá 
küldeni. 

— Pályatételek. „A nagyszombatvidéki 
r. kath. népnevelők egyesülete" tagjai részére 
a következő tételeket tűzte ki: 1. Kötelező 
dolgozat: Az éneklő madarak haszna a gyü-
mölcs-termelésre, s mily módon kell hatni a 
gyermekekre, hogy ezek a madarak pusztí-
tásától tartózkodjanak ? Jutalma a Simor-
alapból 10 o. é. frt. 2. Szabad dolgozat: A 
természettani oktatás haszna a népiskolában, 
s mily arányban oszlatja el a physikai oktatás 
a népbabonát ? I. pályadíj : 2 cs. és kir. arany, 
Il-ik: 1 arany az egyesületi pénztárból. 
3. Szilányi Ferencz nagyszombati érseki hely-
nök által kitűzött s 4 cs. és kir. aranynyal 
jutalmazandó tétel: A jelenleg használatos 
népiskolai tankönyvek, kivált az olvasóköny-
vek mennyiben képesek a gyermekek szivé-
ben fölébreszteni és ápolni az Isten, egyház 
és haza iránti szeretetet ? 4. Jedlicska Pál 
egyesületi elnök által kitűzve: Vájjon az 
embert csak serdültebb korábban kell-e kez-
deni vallásra oktatni? Lehet-e az embert 
vallás nélkül is sikeresen nevelni ? Pályadíj 
2 cs. és kir. arany. A dolgozatok folyó évi 

augusztus hó 15-éig az elnökhöz Felső-Diósra 
(Pozsonymegye) küldendők. 

— Katholikus tanárok a ministernél. 
A királyi katholikus tanítóképző-intézetek 
tanárai, Steinberger Ferencz dr. vezetése 
mellett tisztelegtek Wlassics ministernél. A 
vidéki tanárság képviseletében megjelentek: 
Erdődy János (Kassa), Ember Károly (Buda-
pest), Döbrösi Alajos (Pécs), dr. Karácsony 
Ágoston (Győr) és Gallér Lajos (Szeged) kath. 
képzointézeti igazgatók. Szónokuk: Steinberger 
Ferencz dr. arra kérte a ministert, hogy a 
tanulmányi alapból föntartott királyi katho-
likus képzők tanárainak egy félszázaddal 
ezelőtt megállapított fizetését a kor követel-
ményeihez képest újra rendezze. Élénk szí-
nekkel rajzolta a küldöttség vezetője azt a 
helyzetet, melyet az anyagi előhaladás három 
évtizedes szünetelése a tanárok státusában 
előidézett. Pedig munkában, lelkesedésben, 
pedagógiai tudásban és az állam igaz érde-
keinek támogatásában ez a státus sem áll 
hátrább, mint a sokkal fiatalabb intézményben 
működő testvérek: az állami tanítóképzők 
tanárai. Wlassics minister megnyugtató választ 
adott. 

— Gyűlések. A szombathelyi egyházmegye 
r. k. tanítóegyesületének jánosházai köre junius 
5-én Gérczén tartja tavaszi ülését. — A 
beszterczebányai járás tanítói köre f. hó 31-én 
Beszterczebányán tartja rendes tavaszi köz-
gyűlését. — A csanádmegyei tanítóegyesület 
f. hó 30-án Mezőhegyesen tartja XXVTII-ik 
rendes évi közgyűlését; a szolnokdobokamegyci 
tanítóegyesület f. évi junius hó 2-án tartja 
meg rendes közgyűlését. 

— Halálozások. Szentmiklóssy Károly nyug. 
tanító, ki egyhuzamban az egyházasrádóczi 
tanítói hivatalban töltött 53 évet, f. évi 
május hó 9-én jobblétre szenderült 81-éves 
korában. — Eoshó József ózdi, borsodmegyei 
róm. kath. kántortanító, az ózdi tanítói kör 
elnöke, ki 33 évet töltött a tanítói pályán, 
élete 56. évében f. hó 12-én jobblétre szen-
derült. Az elhunytat széles körben ismerték, 
mint lelkiismeretes, pontos tanítót. Áldás és 
béke legyen poraik fölött! 

T a r t a l o m : Magyar kultúra, —a. — Széli Kálmán 
ministerelnök kultúrpolitikai beszéde. — Ne hirte-
lenkedjük el a dolgot. Láng Mihály. — S z ü n ó r a : 
A magyaróvári m. kir. állami elemi iskola. (Képpel.) 
Merényi Kálmán. — „Te sváb." Bite Pál. — Iroda-
dalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR 3. 

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

A teljes elemi iskola. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

minister f. é. 28.352. sz. a. a megyei 
közigazgatási bizottságokhoz és a kir. 
tanfelügyelőkhöz küldött körrendeleté-
vel tudvalevőleg intézkedett az iránt, 
hogy a hol ez még meg nem történt 
volna, bármely jellegű valamennyi elemi 
iskolánál felállíttassék az Y. és VI. osz-
tály. A rendelet egyúttal az általános 
ismétlő-, illetőleg a gazdasági ismétlő-
iskolának kötelező életbeléptetése iránt 
is intézkedik. Ugyanezek iránt való 
további intézkedésre az egyházi főható-
ságok is fölhivattak. 

A rendelkezés az életbeléptetés határ-
idejéül a f. é. szeptember, illetőleg, a 
hol 8 havi a szorgalomidő, október hó 
l- jét tűzi ki, még pedig oly megszorí-
tással, hogy ha az életbeléptetés állami, 
községi, magán-, vagy társasági jellegű 
elemi iskoláknál az illető tanító hanyag-
ságán múlnék, ez fegyelmi vizsgálat alá 
lesz vonva; felekezeti iskolák tanítóival 
szemben pedig — a mi ugyanazon el-
járást jelenti — megtorlásért az egy-
házi főhatóságok kerestetnek meg. Az 
életbeléptetés mentségeül a minister 
csakis a fokozatos fejlődést, illetőleg 
fejlesztést fogadja el. 

Hogy az 1868. : XXXVIII. t.-cz. vo-
natkozó rendelkezésének ilyetén egész 

komolysággal való végrehajtására szük-
ség volt, a felől az, a ki az ország, 
illetőleg nemzet jelen állapotával számot 
vet, nem lehet kétségben és konstatál-
juk, hogy e kérdés eddigi sajtóügyi tá r -
gyalása kivétel nélkül igazat ad a mi-
nister erélyes rendelkezésének. 

Mert egy oly demokratikus államban, 
mint hazánk, a hol a polgároknak jogaik 
gyakorlata közben — a legegyszerűbb 
életviszonyok között is — a nemzeti 
tradicziók, jogok és kötelességek s egyéb, 
különösen az V. és VI. osztály tárgyait 
képező tudnivalóknak nemcsak isme-
retére van szükségük, hanem azok 
minél szebb kifejezése is kelléke az 
érvényesülésnek: nem lehet közömbös, 
ha a népiskola betetőzését képező s 
kiválóan magyar nemzeti szempontból 
fontos tantárgyak és tantárgyrészek 
mintegy lenyesetnek. 

Hiszen akár a jelenlegi, akár a tár-
gyalás alatt levő új tantervet veszszük 
figyelembe, a közérvényesülés szempont-
jából szükséges általános és az állami 
szempontból lényeges magyar nemzeti 
vonatkozású ismeretek oly nagy tömege 
esik a két felső osztályra, hogy azok 
nélkül a népiskolai tanítás czélja felé-
ben is alig volna elérhető. 

Mert nem négy (I., II., III., IV.) osz-
tály áll kettővel (V., VI.) szemben; nem 
szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, 

Lapunk 22-lk számához két melléklet van csatolva. 
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hogy az I. és II. osztály csakis a tovább-
haladásnak úgyszólván eszközeit, alap-
föltételeit hozza meg, az olvasás, irás, 
fejbeli számolás, értelemgyakorlatok stb. 
útján s bár e két osztály is számos új 
képzettel és fogalommal, a nevelés tete-
mes eredményével gazdagítja a gyer-
meket, mégis a tételes ismeretek töme-
gesebb sorozata, a tudatosságon alapuló 
nemzeti nevelés hatványozottabb ered-
ménye a fokozatosan következő osztá-
lyokra vár, még pedig az előhaladás 
szerint nagyobb-nagyobb mértékben. 

Ezt adatszerűleg bizonyítani — azt 
hiszem — nem szükséges; világos tehát, 
hogy az V. és VI. osztálynak életbe-
léptetése iránt intézkedni nagyon nagy 
ideje volt és pedig annál inkább, mert 
az Y. és VI. osztály beállítása nemcsak 
azt jelenti, hogy az ezen osztályok 
részére előírtak sorra kerülnek, de azt 
is, hogy az alsóbb osztályok eredménye 
is szükségszerűen javulni fog, mert a 
továbbépítés csakis megfelelő alapra 
lehetséges. 

Az életbeléptetés módozatára nézve 
azonban az egyes lapok részéről meg-
jegyzések tétettek s az elvárt ered-
ménynyel szemben akadályok soroltat-
tak föl. 

A tanítókkal szemben kimondott fele-
lősségre vonásra nézve többek közt azt 
a fontos észrevételt vetették föl, hogy 
az iskolaszékek, gondnokságok, tanfel-
ügyelők nem voltak-e hibásak az eddigi 
mulasztásban ? 

Noha a felelősségre vonás súlyos és 
erős kényszer a tanítói karral szemben, 
de a kérdéses rendeletet éppen ez ok-
nál fogva tartom nagyon fontosnak, 
mert ez a tanítói kar jövő jogviszonyai 
tekintetében haladást jelent. 

Mert bár az állam akár a saját isko-
láival szemben fennálló közvetlen, akár 
a többivel szemben gyakorlandó köz-
vetett felügyeleti jogot csakis megfelelő 
közbeeső hatóságok útján gyakorolhatja, 

s így a közigazgatási bizottságokat, a 
kir. tanfelügyelőségeket, gondnokságo-
kat, iskolaszékeket nem nélkülözheti, — 
mégis az utóbbi kettő jogainak és fel-
adatainak rendezésénél a tanítóságra 
lesz ruházható sok oly teendő, melyek 
míg egyrészről a tanítói karnak erkölcsi 
tekintélyét fognák emelni, másrészt azon-
ban az oktatás belső eredményének nagy 
mértékű javítását idézhetnék elő; ámde 
a jogok ily tüzetesebb körülirása csakis 
a kötelességek és a felelősség szabatosabb 
meghatározásából származhat. 

Ha — a miben nem kételkedünk — 
az átdolgozandó iskolaszéki és gondnok-
sági Utasításokban az iskola nevelés-
tanítási ügyeire vonatkozók elválasztat-
nak az iskola gazdasági ügyeitől és az 
előbbiek a tanító (igazgató) feladatává 
tétetnek: a tanítói kar régi óhaja fog 
teljesülni, ámde. hogy ez így történjék 
meg, a tanítóságnak is jelét kell adnia, 
hogy érett a „gondnokság" alól való 
kivételre, melynek ez idő szerint őt 
„tanításbeli jártassága és ügyessége" 
szerint joga van tetszése szerint más-
más osztályok vezetésére stb. osztani be. 

Semmi sem alkalmasabb erre, mint 
a kimondott felelősség alapján a vára-
kozásnak megfelelni, s megmutatni, hogy 
a dolog eddig sem a tanítói karon 
mult, — de most, hogy az övé a fele-
lősség, melléktekintetekre való figyelem 
nélkül teljesíteni fogj 3j? cl mit a törvény 
és a minister rendel. 

Természetesen ez nem annyit tesz, 
hogy most már a folyó évi szeptember 
hótól kezdve, akár megvan a kellő 
alap, akár nincs: mindenütt létesíttes-
sék az V. és YI. osztály! Ellenkezőleg! 
Maga a ministeri rendelet reámutat 
a fokozatos fejlődés szükségére. A hol 
a növendékek tantervszerű kiképzése 
talán még a IV. osztálynak sem felel 
meg (van ilyen is elég), ott létesíttes-
sék reális alapon a jövő tanévre ez az 
osztály s azután évről-évre az Y. és a 
YI. évfolyam. 
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Annál nagyobb súlyt helyezünk arra, 
hogy a tanítói kar a várakozásnak meg-
feleljen, s e tekintetben a tapasztaltabb 
s hosszabb gyakorlattal bírókra első sor-
ban reflektálunk, mert a fiatalabb tanító-
ság részére megfelelő példákat szüksé-
geseknek tartunk, de meg nem szabad 
feledni, hogy a midőn az államtól épp 
az utóbbi évek alatt oly tetemes segít-
séget nyert a tanítói kar, meg is kell 
mutatnia, hogy méltó a támogatásra. 

Azt lehetne talán a végrehajtás ellen 
felhozni, hogy mit csináljon az olyan 
tanító, a kinek 100 — 120 növendéke 
is van, a hol tehát a fegyelmezés óriási 
nehéz volta a tanítás eredményét szük-
ségszer űleg a minimumra zsugorítja 
össze? Nem lesz-e az ily iskoláknál a 
létesített V. és YI. osztály is csak név-
leges 1 

Erre nem válaszolhatunk egyebet, 
mint hogy bármely osztályba csakis az 
előző osztály anyagát megfelelő mér-
tékben feldolgozott tanulót szabad át-
bocsátani, ennélfogva a kellő előhaladás 
nélküli tanulókból szervezett felsőbb osz-
tály tényleg visszaélést képezne, a mitől 
a tanítói karnak saját érdekében óva-
kodnia kell. 

Ellenben, sok növendék mellett új 
tanítói állás szervezésére tegye meg 
a szükséges lépéseket. A minister bizo-
nyára levonja e tekintetben rendelete 
következményeit s állami iskoláknál meg-
adja az új tanerőt, községi és felekezeti 
iskoláknál pedig engedélyezni fogja a szer-
vezéshez szükséges államsegélyt. 

(Budapest.) Hitter Ferencz. 

«Dt$K> 

Az osztott népiskola tanterve. 
Oly fontos, következményeiben oly 

nagy hatású egy iskolai tanterv, hogy az 
arra vonatkozó, bárkitől, bárhonnan jövő 
komoly észrevételt vagy észrevételeket 
figyelembe kell venniök mindazoknak, 
a kik őszintén kívánják az iskolai hala-

dást. Hogy jelenlegi ministerünk kiváló 
fontosságot tulajdonít a népiskolai tan-
tervnek, azt abból látjuk, hogy az orsz. 
közoktatási tanácsnak adta át ez ügyet 
tanulmányozás végett; a tudósok és 
szakemberek mellé még a gyakorlati 
téren működő, jónevű tanítókat is adott, 
és most, hogy ezek, hosszú munka és 
fáradság után, elkészültek a tantervnek 
egyik részével: az osztott népiskola tan-
tervével, á tadja a nyilvánosságnak, meg-
küldi a tanítóegyesületeknek hozzászólás 
végett és csak eme hozzászólások után 
fog véglegesen intézkedni. A közok-
tatásügyi minister úr nagy felelősséget 
rót t úgy a nyilvánosságra, valamint az 
illető tanítóegyesületekre, a melyeknek 
a tantervet hozzászólás végett megkül-
dötte. Ez a tanterv nem készül tud-
tunk és akaratunk nélkül; — ez ellen 
nem tehetünk kifogást, nem hibáztat-
hatjuk majdan pár év multán, hogy 
„itt is rossz, ott is fogyatékos", mert 
mód és alkalom adatott mindenkinek 
a hozzászólásra. Azért, vizsgáljuk meg 
nyugodtan, higgadtan; áldozzuk reá 
legjobb tudásunkat s tapasztalatunkat 
és ne vessük meg a jóakaratú figyel-
meztetést, bárkitől, bárhonnan jöjjön is. 

A még ma is érvényben levő tanter-
vet Eötvös József br. adta ki 1869-ben 

r 

s 1877-ben Tréfort Ágoston minister 
módosította azt. Ez ellen a tanterv 
ellen azonban több izben állást foglalt 
a magyar tanítóság, de különösen az 
1890. évi negyedik egyetemes tanító-
gyülés, mely azt, mint Y. tételt, aug. 
22-én tárgyalta. Az ezen gyűlésen elfo-
gadott határozati javaslat sürgette meg 
a mai napon elénk terjesztett osztott 
népiskolai tantervet. 

Igen figyelemre méltó nézet ju to t t 
a tanítók részéről kifejezésre abban, 
hogy a Trefort-féle tanterv anyagát 
részint kiszélesítették, vagy mondjuk 
világosabban: kiterjesztették 6 osztályra 
azt, a mi a mostani tantervben 4 osz-
tályban van meg. Ezzel az V. s VI. 

22* 
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osztály létét akarták biztosítani, mert 
a mostani tanterv olyanformán osztja 
föl a tananyagot, bogy a IV. osztálylyal 
mintegy befejeződik a tanítás és ez a 
középiskolákra való tekintettel tör tént 
így; ma azonban azt mondja a taní-
tóság : semmi közünk a középiskolákhoz, 
nekünk nem az a föladatunk, hogy a 
középiskola számára készítsük elő növen-
dékeinket, hanem, hogy népoktatási intését 
legyen a népiskola. 

Mindezeket az elveket keresnünk kell 
a most módosított tantervben. Meg-
vallom, aggodalom száll meg, ha elgon-
dolom, hogy a különböző egyesületek 
és testületek más-más kifogásolni valót 
fognak találni az új tantervben, s azért 
helyesnek tartanám, ha a vélemény-
adásra fölszólított egyesületek és testü-
letek egy-egy megbizottukat kiküldenék, 
hogy megállapodásaikat tudatnák egy-
mással, aztán együttesen határoznák el 
véglegesen: mit kellene az osztott népis-
kola tantervére nézve válaszképen a közok-
tatásügyi kormánynak fölterjeszteni ? 

Bajos dolog, ezt a tantervet az elő-
zővel vagy előzőkkel összehasonlítani. 
Amazok, az Eötvösé, meg Treforté, a 
népiskolát általában tartották szemük 
előtt; ez, a népiskola egyik fa j tá ja : az 
osztott elemi népiskola számára készült. 

Ha mint pedagógiai munkáról beszé-
lünk az új tantervről, úgy mögötte áll 
az előzőknek. Úgy az Eötvös-féle, vala-
mint a Trefort-féle tantervben kiváló 
metodikai és didaktikai útmutatást talál 
a tanító, csak el kell olvasnia az egyes 
tantárgyakra vonatkozó útmutatást és 
teljesen tájékozódik nemcsak a tárgy 
czélja iránt, hanem az egész eljárásra 
nézve. Az új tantervben ez nincs meg. 
De megvan a maga jó oka annak, hogy 
miért mellőzték ezt a szerzők. Azt 
hiszik ugyanis, hogy az osztott elemi 
népiskolákban csupa képesített, okle-
veles tanító működik, a kik nem szorul-
nak a tanterv útmutatására. A tanterv 
azonban nem egyedül a tanítónak készül 

s azért bármi okon mellőzték a bővebb 
útmutatást, a magam igénytelen néze-
tével hozzájárulni nem tudnék, ha meg-
kérdeznének. Ellenben határozott előnye 
az új tantervjavaslatnak, hogy a bőséges 
anyagot a népiskola hat osztályára osz-
totta föl. így t e t t a nyelvtannal, a 
számtannal és a földrajzzal. 

Nagyon becses munkát végzett az 
orsz. közoktatási tanács, hogy a „beszéd-
és értelemgyakorlatokat1 ' kiragadta a 
nyelvi csoportból és a történeti csoport 
elé mintegy bevezetésül helyezte; most 
már az nem is lesz többé lélekölő, 
kinzó-gyötrő fecsegés, hanem becses 
tanítási tárgygyá tehető, ha a tanító vele 
bánni fog tudni; nagyon helyesen tette 
a tanács, hogy az anyagot részletezte, 
így legalább az, a ki ezen „ ébresztő 
oktatás"-ra, — mert szerintem ez volna 
most az illő neve — vezérkönyvet fog 
írni, tudni fogja, hová és merre nézzen. 
Okosan tette, hogy a szülői házból 
indult ki, mert ez áll közelebb a kis 
gyermekhez, az ismeretes előtte, oda 
fűződnek gondolatai, érzelmei, ott tölti 
életének legtöbb idejét. 

Haladásnak tartom, a mit a rajzo-
lásra, a tornázásra, vagyis a testgyakor-
latokra nézve javasol; igen helyes, hogy 
a kézügyességet fölvette az elemi nép-
iskola tanítása körébe. Nagyon helyes, 
hogy úgy a rajzolást, valamint a tor-
názást a leánygyermekekre is kiterjeszti. 
Haladásnak és nagyon becses anyagnak 
tartom a fogalmazási anyagot, mely 
fejleszti az értelmet, erősíti a gondol-
kodást. De a tantervjavaslatnak ezen 
fényoldalai mellett a már megemlítette-
ken kívül még más árnyékoldalai is 
vannak. Míg ugyanis a tanítás többi 
tárgyainak anyagát szépen fölosztották 
a hat osztályra, addig az éneklés egész 
súlyát a negyedik osztályrarakták, mintha 
a tanácsban nem is egy, hanem több 
elv szerint dolgoztak volna. Ez így nem 
maradhat. A vonalrendszer oly egyszerű 
dolog, hogy azt a harmadik osztályban 
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igen jól megértheti a gyermek, a hang-
jegyek neveit is megjegyezhetik ezen a 
fokon. Méltóztassanak egy zeneakadémiai 
tanártól megkérdezni, hogy az operára 
előkészítő akadémia I. évfolyamában 
több-e az anyag, mint a mennyit ez a 
tantervjavaslat az elemi iskola negyedik 
osztásába fölvesz? Es egy mákszemnyi 
előkészül tség nélkül rohanja meg a 
gyermekeket Arión magasztos művé-
szetével, mert eddig a gyermek még 
nem is látott se kótát, se vonalt, a 
melyen vagy a mely között ez helyet 
foglal. 

A beszéd- és értelem gyakorlatoknál 
azonban nézetem szerint a képzet csopor-
tosítása nem történik logikai rendben. 
A Javaslat ugyanis ezt tar t ja : „I. A szülői 
ház. Lakóház, lakás (család, szülők, test-
vérek, rokonok, cselédek). A lakás beren-
dezése (bútorzat, házi-, gazdasági esz-
közök) stb. stb. II. Az iskola. Épület. Tan-
terem. Berendezése. Udvar. Játszó-tér. 
Kert. Tanító, tanuló, tanulótársak." Ha 
a szülői háznál a lakás megismertetése 
után következnek a személyek, az élő 
emberek, akkor az iskolánál is úgy 
legyen, hogy a tanterem után követ-
kezzék a tanító, a tanuló és a többi. 
De az iskola személyeihez számítanám 
még azokat is, a kik meglátogatják a 
gyermekeket, hogy örvendjenek hala-
dásukon (iskolaszék, tiszti orvos, elől-
járó, tanfelügyelő stb.), a mint a szülői 
háznál sem feledkezném meg az isme-
rősökről, barátokról, vendégekről. 

A helyes módszer szempontjából nem 
venném föl a III. osztály földrajzi 
anyagába a külföldi árukat, mivel a 
gyermek e fokon még csak a megyé-
ben marad, még a hazáját sem ismerte 
meg. 

Ezeket véltem röviden és általános-
ságban elmondhatóknak az új tanterv 
felől. Természetes, hogy az a részletekig 
hatoló, sokoldalú megvitatást kiván s 
még csak ama reményemnek adok kife-
jezést, hogy a hozzászólásra fölszólított 

egyesületek tanítói ministerünk bizalmát 
a munkálat és az ügy fontosságával 
egyenes arányban álló lelkiismeretes és 
jól megokolt fölterjesztésekkel, illetőleg 
fölterjesztéssé fogják viszonozni. 

(Budapest.) Schön József. 
e£>j:<2s —-

Gazdasági ismétlő-iskola tavaszi 
kirándulása. 

Ha gazdasági ismétlő-iskoláink ama kedvező 
helyzetben lesznek is, hogy a gyakorlati kép-
zésre szükséges eszközökkel rendelkeznek, még 
abban az esetben is elengedhetetlenül szük-
séges a növendékeket gyakran a határra 
kivezetni, hol elméleti ismereteik gyakorlati 
alkalmazása próbára tehető. 

A tanítási anyagot csak részben kell a 
véletlenre bizni. Minden kirándulásnak legyen 
előre megfontolt terve, melyet a tanító 
magánsétái alkalmával állított össze. 

Javában foly a mezőn a tavaszi vetés, az 
ősziek kitűnően teleltek, már szépen szembe-
tűnik a tavaszi hajtás. Kivezetjük a növen-
dékeket, hadd lássák a gazda küzdelmét. A 
községhez közel szántással foglalkozik egy 
gazda. Éppen fordulóra tér, a hol utunk 
elvisz. Isten áldását kéljük fáradozására. Kö-
szöni a gazda, megállásra nógatja állatait, 
hogy pihenést tartson, meg a tanítóval szóba 
állj on. 

Panaszszal kezdi: alig 3 éve vetett e helyen 
luczernát és most ki kell szántania: elölte az 
aranka. Máskor 8—-9 évig is dús termése 
volt, míg mostanában sem here, sem luczerna 
nem sikerült az aranka miatt. 

A gyermekek figyelemmel hallgatták a gazda 
panaszát s lesték a tanító feleletét. Az aran-
káról a tanító így nyilatkozott: Tudom, hogy 
az elvetett luczernamagot nem saját maga ter-
mesztette, tehát a luczernamaggal vett aranka-
magot is. Hiba gazdáinknál, hogy saját maguk 
által könnyen előállítható magvakat nem ter-
mesztenek, pedig nagyon könnyű. Magnak 
valót a teljesen arankamentes helyen hagyunk 
a második kaszálásból, mikor megérett, learat-
juk, kévékbe kötjük, szellős helyre teszszük 
s téli időben, mikor a gazda és családja a 
mezei munkától nagyon is ráér, akkor kitisz-
títjuk. Ha arankát vesz észre luczernájában, 
azt még kaszálás előtt elföldeli, vagy szalmát 
terít az arankás helyre és kiégeti, mert ka-
száláskor és főleg a gereblyézéssel tovább 
hurczoljuk az arankát, meg az állatokkal sem 
jó megetetni, mert be van bizonyítva, hogy 
csiraképességét sem az állat gyomrában, 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁM. 

sem a trágyában nem veszíti el és ha a trá-
gyával kihordódik, kikel. 

Hát azután, ha föltörte luczernását, mit 
szándékszik a földbe vetni, gazd'uram ? — 
kérdi a tanító. Takarmánynak volt e hely 
szánva, hát csak ismét azt vetek — feleli a 
gazda. No én azt nem tenném — mondja a 
tanító — már csak azért sem, mert apróra 
törni a hasábos szántást nehezen lehet, kasza 
alá pedig sima fölszin kell, hanem leginkább 
azért nem, hogy most is tele van fű- és 
luczernagyökerekkel s ha még ismételten 
takarmány jön bele, annyira elperjésedik a 
föld, hogy 2—3 évig sem lehet kiirtani, no 
meg az aranka sem pusztul el; hanem tegyen 
bele tengerit, burgonyát, vagy répát, hogy 
kapálással tisztuljon a föld, mert 3 évi pihe-
nés után bő termés várható, minek az árából 
háromakkora helyen termett takarmány is 
vehető. 

Köszöni a gazda a szives tanácsot s figyel-
mezteti a gyermekeket is, hogy jegyezzék 
meg jól, a mit a tanító úrtól hallottak, bol-
dogoknak mondotta őket, hogy kis korukban 
már ilyen hasznos dolgokról tanulhatnak, 
mert őket erre senki sem tanította. 

A tanító fölhatalmazta a gyermekeket, 
hogy útközben bármiről kérdezősködhetnek. 
Egyik azt kérdi: hogy van az, hogy e táb-
lában egy-egy kis körben dús, majdnem fekete 
az őszi vetés, más helyütt haloványzöld ? 

Ez onnan van, — mondja a tanító — 
hogy nyáron a kihordott trágya a halmokban 
hetekig tartatott, az eső a trágya tápláló 
erejét a földbe vitte s midőn a gazda trágyáját 
elteregette, a trágya ki volt száradva, a leg-
értékesebb része a levegő hatása alatt oda 
lett. így tehát, a hol hetekig állott halomban 
a trágya, ott tűnik ki e dús vetés. A kihor-
dott trágyát, ha nem lehet azonnal alászán-
tani, vagy szét kell teregetni, vagy a föld 
végére halomba rakni, beföldelni s mikor 
onnan széthordják, azonnal alászántani. 

Odább egy gazda tarka nyugati faj szar-
vasmarhával dolgozott. Azt kérdi az egyik 
növendék, hogy melyik jobb faj, a fehér 
marha, vagy a svájczi? Tejelésre jobbnak 
tartják a nyugati faj szarvasmarhát, de igára 
a fehéret. Én meg azt tartom, hogy jóltar-
tással a fehér teheneknek is bő tejök van, 
de már azt biztosan tudjuk, hogy a nyugati 
faj kényesebb, betegségre fogékonyabb, nem 
fejlődik ki oly hamar, mint a fehér s így hús-
sem kaphatni annyit, mint a fehértől; tehát 
maradjunk csak az éghajlatunkhoz hozzát 
szokott fehér marhák tenyésztésénél. 

Most egy nagybirtokos tagjához értek, hol 
a cselédek szabadon dolgoztak. Egyik cseléd 

ösztökével ütötte az igás állatot s Isten nevét 
vette föl hiában. A tanító figyelmeztette a 
növendékeit, hogy az állatkínzás milyen 
rút dolog. 

Egy gazda nagyon sekélyen, alig ujjnyira 
szántott. E gazdát a tanító szelíden figyel-
meztette, hogy bárminő növényt vet, mélyebbre 
szántson, mert a gyökér nem tud mélyre 
hatni, táplálékot csak keveset kap s kevés 
szárazság is elhervasztja, szóval: fél termést 
sem remélhet. A gazda szívesen fogadta a 
tanácsot, de megjegyezte, hogy szántana szí-
vesen mélyebbre, ha állatai is megbirnák. 
A tanító ez ellenvetésre az állatok jobb 
gondozását ajánlotta a gazda figyelmébe, a 
gyermekeknek pedig tovább haladva fölfejtette 
az állatok helyes takarmányozását, hogy kevés 
költséggel is hogy lehet jó állatot tartani s 
kiemelte az állatoknak kis korában való gon-
dozását is. 

Végezetre egy dombon állapodott meg a 
kiránduló társaság, a hol az őszi vetés 
nagyon gyenge volt; itt-ott pedig vad cserje-
bokor tenyészett s a tavaszi munkának is a 
parlagon hagyott földön semmi nyoma. 

Itt sokat beszélt a tanító a műveltebb 
nemzetek gazdasági foglalkozásáról, szorgal-
máról. Fölhozta, hogy a kis Svájczban milyen 
kopár helyeket tettek dúsan termő földekké, 
mily meredek oldalokra hordják hátukon a 
trágyát, hogy mioden talpalatnyi földet hasz-
nosítsanak. Amerikában évről-évre szaporodik 
a termőföld, mert a mocsaras helyekről leveze-
tik a vizet, őserdőket irtanak s teszik szabaddá, 
termővé az erdőt és a vizlevezetés, erdőirtás 
költségei 2—3 évi terméssel mennyire dúsan 

Látjátok, ezt a helyet is könnyen lehetne 
visszatérülnek. 
dúsan termővé tenni. Először is a szanaszét 
levő cserjebokrokat késő őszi, vagy tavaszi 
olcsó munkás-napszámmal kellene kiirtani, 
hogy a föld szabad legyen s a szántást ne 
akadályozza. Azután őszszel jó mély szántást 
tenni rajta, téli időben szánon hegyre is könnyen 
lehet trágyát szállítani, tehát a szántott földet 
meg kellene trágyázni s csak azután gondolni 
a vetésre, mert a mész az eső és levegő 
hatása alatt omlós. De vizsgáljuk meg a 
talajt, hogy lássuk, hogyan kell javítani és 
minő növényt lehet termeszteni benne ? 

Én kétféle jelenségből is előre mondhatom, 
hogy ebben a földben mész is van, habár kis 
mértékben. Először is a felszíne olyan, mintha 
homok volna, másodszor ott az aljában vad-
szedret láttam, a mi csakis meszes talajban 
díszlik, de itt van a zsebemben egy kis 
üvegben eczet: öntsük rá a földre s ha pe-
zseg, mésznek a jelenlétét jelenti. 
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íme, látjátok, az eczettől buborékok kelet-
keztek. Hogy pedig agyag a túlnyomó rész, 
vegyünk egy bicsakkal fölfeszített darabot. 
Látjátok, mily régen nem volt eső és mégis 
ragadós, össze lehet gyúrni s mennyire össze-
álló. 

Ha mész nem volna jelen, okvetlen meleg 
természetű ló-, vagy juhtrágvával kellene 
javítani, így pedig jó trágya a szarvasmarha-
vagy sertéstrágya is. Trágyázás után búzát 
vetnék ide, mert a buza a meszes talajt igen 
kedveli; buza után pedig hüvelyest, hüvelyes 
után rozsot vagy zabot. 

Visszajövet két osztozkodó gazdával állott 
szóba a tanító. Lépésekkel méregették szom-
szédföldjeiket. Figyelmeztette a tanitó a 
gazdákat, hogy így aligha jutnak egyességre 
vagy igazságra, hanem elővette zsebéből a 
mérőszalagot. 

A két gazda mérte a téglaalakú földek 
hosszát és szélességét, a növendékek pedig a 
méreteket jegyezték. Fölmérés után mind-
nyájan megtették a számítást s megjelölték 
egyiknek úgy, mint a másiknak területét, 
úgyszintén azt is, melyik mennyivel nagyobb. 
A gazdák megnyugodtak s megköszönték a 
tanító szívességét. 

Az iskola udvaráig a szántók méréséről 
beszélgetett a tanító, fölemlítette, hogy há-
nyan folyamodnak egy barázda földért perhez 
s nagy költséggel száll ki a járásbíróság 
földmérni, meg mennyi gyűlölködésnek lehet 
elejét venni pontos mérésekkel. 

íSepsi-Szt.-György.) Demes Elek. 
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A közönséges tört új alakja. 
Vannak emberek, a kik minden szívj óságuk 

mellett is ellenszenvesek külsejök miatt. 
Ez mondható a köz. törtekről is. Megbor-

zad még a gimnazista is, ha a szép egész 
számok közt a nyomorékká törpített köz. 
törteket látja. 

Ezen segíthetünk egyszerűbb és tetszetősebb 
alak használata által; ha a rendes nagyság-
ban írt számláló lábához kisebb számmal 
irjuk le a nevezőt, tehát így: I2, 23, 4s, 
5i2, S így tovább. 

Fő előnye ez Írásmódnak az, hogy a gyer-
mek figyelmét a számlálóra tereli; a mint a 
szorzáson kívül minden műveletnél a számláló 
szerepel. 

A nevező a tárgyi megnevezésekhez tarto-
zik, s így magától érthető, hogy I2-7-I3 épp 
úgy nem adható össze, mint 1 alma 2 dió, 

azon különbséggel, hogy az alma és dió át 
nem váltható, míg a ketted és harmadrész, 
ha nem egymásra, úgy egy harmadik egységre 
válthatók. 

Ily Írásmód mellett az egyest csak úgy 
ellátjuk jegygyei, mint a tizes rendszerben, s 
e jegy a nevező módjára hozzáírt 1, tehát 
3i I3, olvasva: 3 egész 1 harmadrész. 

Ily módon az egyesnek megvan a maga 
jegye mind a tizedes, mind a tört részeknél; 
az ősrégi törtet ez is közelebb hozza a 
tizedeshez, melynek ugyan uralkodnia kell 
az iskolában, de a nélkül, hogy a köz. törtet 
mellőzni kellene vagy lehetne. 

Továbbá e nevező folytán az egyest meg-
illeti a részszám hangzású egyecl név, mely 
több figyelmet érdemel a számtanban, mint 
a mennyiben részesül. 

Teljesen hibás a pénzegység, mértékegység 
stb. elnevezés; mert ezertől kezdve ezredrészig 
s azokon túl minden hely egységet jelent, 
kisebb-nagyobb, egész és részegységet: a 
fillér, a tizes, a korona stb. mind pénzegysé-
gek — de pénzegyed csak a korona. így a 
m. 1. gr. mértékegyedek, az óra időegyed 
stb. Csak egy a bökkenő: ez írásmód nem 
jött a külföldről! 

Nos megadom magam, csak arra kérve 
netáni elvtársaimat, használják azt bátran, az 
eddigi Írásmód fölemlítésével, sőt esetleg alkal-
mazásával, pl. 23 törve 2ó így irandó 23/2a; 
az igazság áttöri magát, s a külföld is kény-
telen lesz tudomásul venni ezt az irást addig 
is, míg azt elsajátítja. 

(Zsámbok.) Dr. Ében Mihály. 

HIVATALOS liÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi min i s te r : 

Köszönetét nyilvánította: Schömveisz Vil-
mos perjámosi r. kath. tanítónak, a ki a 
délmagyarországi tanítóegyesület által létesí-
tendő „Otthon" javára 200 koronát adomá-
nyozott. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Bugyács János kéméndi r. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Mórász Mária részére évi 
154 frtot; néh. Bakesi Boldizsár alsócsernátoni 
ev. ref. nyugdíjazva volt el. isk. tanító özvegye, 
szül. Sylvester Sára részére évi 150 frtot; néh. 
Gidler Antal halmosi róm. kath. volt tanító 
özvegye, szül. Doszkoesü Máriának évi 150 
forintot ; néh. Asztalos József t.-nánai ev. ref. 
volt tanító József, Ilona és Etelka nevű kis-
korú árváinak egyenkint 77 frt 7373 kr. 
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Kakujay Károly. 

Folyó hó 17-én mult 40 éve, hogy Kakujay 
Károly kir. tanfelügyelő működését a magyai-
kultúra szolgálatában megkezdette. A brassó-
vármegyei általános tanítóegyesület ünnepélyt 
rendezett e 40 év emlékezetére, melyen oly 
tekintélyes arányokban nyilatkozott meg nem-
csak a tanítóság, hanem a brassóvármegyei 
müveit társadalom, valamint a hivatalos vezérlő 
egyéniségek elismerése és tisztelete is, hogy 
ez az ünnepély a nemzeti tanügy diadalának 
tekinthető. 

Kakujay Károly az 1840. évi augusztus 
13-án született Temesvármegye Brückenau 
községében. 1857-ben végezte a verseczi reál-
iskolát, 1859-ben pedig a budai tanítóképzőt. 
Kitartó szorgalom és tehetség volt jellemé-
nek fő vonása már tanuló korában is s ennek 
köszönhette, hogy pályáján gyorsan haladt 
előre. Előbb az óbudai róm. kath. leányiskolá-
hoz, nemsokára pedig az oraviczai főelemi 
iskolához neveztetett ki tanítónak, hol 1862-ig 
működött. 

Az 1862. évi április 3-án a magv. kir. 
helytartó-tanács a nagykikindai főelemi isko-
lához nevezte ki. Hazánk önállóságának, 
nemzetünk szabadságának és újraébredésének 
kora ez állásában találta a fiatal tanítót. A 
népnevelők s első sorban a délmagyarországi 
tanítók, ismerve az abszolutizmus bókóiban 
sínylődő magyar kultúra elmaradottságát, 
belátták, hogy ez örömnapok csak úgy fog-
nak a nemzetre hasznossá is válni, ha a sok 
évi mulasztás pótolva lesz. De jól tudták egy-
szersmind azt is, hogy e nehéz feladat mun-
kájából a nagyobb rész, — a nép szellemi 
képzése s különösen hazafias nevelése, — 
a néptanítókra vár. Ezen nemes törekvés 
megvalósítására közös erőre volt szükség, 
egyöntetű működést, tömörülést kívánt a 
nemes czél s ennek a szükségnek élénk 
érzete hozta létre a „Délmagyaroszági Tanítói 
Egyesület"-et. Hogy mily része volt Kakujay-
nak ez egyesület megalakításában,- arról tanús-
kodik azon „Emlékkönyv", melyet nevezett 
egyesület fennállásának 25-éves jubileuma 
alkalmával kiadott; de tanúskodik főleg az, 
hogy e tekintélyes egyesület első elnökének őt 
választotta meg, ezzel akarván a szervezés 
nehéz munkájában tanúsított képességeit s 
tevékenységét jutalmazni a még alig 27 éves 
kartársnak. 

Egyesületi tevékenysége mellett azonban 
az iskola beléletét is szigorú megfigyelés alá 
vette s itt szintén fölismerte azon sarkpon-
tokat, melyeken a hazafias nevelés nyugszik. 
Élesen bírálta a „Néptanítók Lapja"-ban az 
iskolákban ekkor használt bécsi kiadású tan-
könyveket; s mert teljesen meg volt győződve 
arról, hogy a nemzetiségek között a magyar 
állameszmének egyedül a magyar nyelv képez-
heti legfőbb támaszát, ennek sikeres tanítása 
érdekében, a délmagyarországi tanítók között 
keletkezett mozgalom élén Kakujay állott. 
De nemcsak kritikát tudott gyakorolni, hanem 
ugyancsak a „Néptanítók Lapjá"-ban egy 
szakszerű értekezésében kijelölte egyszersmind 
azon elveket is, a melyek alapján a német 
tannyelvű iskolákban a magyar nyelv sike-
resen tanítható. És ezt annyi önállósággal és 
oly helyes érzékkel tette, hogy munkája pálya-
díjjal tűn tettetett ki. Ezen elvek alapján írta 
meg aztán a „Magyar nyelvgyakorló és olvasó-
könyv Magyarország nem magyar ajkú nép-
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iskolái számára" czímű tankönyvét, mely az 
összes liazai nyelvekre lefordíttatott s eddig 
összesen ötszázezer példányban jelent meg. 
Nyelvtani tankönyveit az elemi tanítás terén 
más, és ma már szintén több kiadást ért 
természetrajzi tankönyvei követték, melyek 
nemcsak önálló felfogást, hanem kiváló mód-
szerbeli jártasságot is tanúsítanak. 

Tehetségének és munkásságának első elis-
merése a Temesvár belvárosi községi iskolá-
hoz 1872-ben történt megválasztása volt. 
Szervező képességének, hazafias irányú tevé-
kenységének érvényesítésére itt bő alkalom 
nyílt, s hogy ő azt föl is használta, bizo-
nyítja az, hogy az iskolaszék 1876-ban a 
Temesvár gyárvárosi elemi iskola igazgatójává 
választotta. 

Kakujay 1879. évi január 15-én kir. segéd-
tanfelügyelővé neveztetett ki Temesvármegyébe. 
10 évi itteni áldásos működés után gr. Csáky 
Albin akkori kultuszminister bizalma Csongrád-, 
majd 4 hónap múlva Fogarasvármegye kir. 
tanfelügyelőjévé emelte, hogy ennek elszomo-
rító tanügyi viszonyait rendezze, gyors hanyat-
lásnak indult kultúráját a fejlődés stádiumába 
emelje. Szervező képessége, pedagógiai érzéke 
itt tünt csak ki igazán. A tanítók helyzetén 
igyekezett első sorban javítani, s ezzel a 
megyei, nagyobb részben román tanítóságot 
egy csapásra meghódította. S ugyanekkor 
buzgalmával, lelkesedésével élénk érdeklődést 
keltett a tanügy iránt a társadalomban is; s 
különösen a közigazgatási hivatalnokokat 
nyerte meg tapintatos eljárásával a magyar 
nemzeti kultúra számára. 

•1893-ban Brassóvármegye tanügyének veze-
tését vette át, azon megyéét, a melyben a 
magyar nemzeti eszmének elismerést szerezni 
csak egy szilárd jellem, tetterős lélek, hiva-
tásáért lelkesedő tapintatos szellem lehet 
hivatva. 

Ezekkel a kiváló tulajdonságokkal bőven 
megáldotta az Isten Kakujay Károlyt; nem 
csoda tehát, ha Brassóvármegyében is csak-
hamar megnyerte az irányadó egyének tet-
szését s ezeknek közreműködésével a tanügyi 
állapotokban üdvös javításokat eszközölt. Mun-
kásságának, nemzete iránti lelkesedésének hire 
feljutott a legfelsőbb helyig is s koronás 
királyunk 1895. évi október hó 12-én a 
„Ferencz József-rend" lovagkeresztjével tün-
tette ki. Negyven-éves működésének jubi-
leumán melegen üdvözölték őt Wlassics Gyula 
ministerünk képviseletében Maurer Mihály, 
Brassó vármegye főispánja, a kultuszministerium 
tisztviselői, a vármegyei hatóság, számos 
tanítóegyesület, üdvözöljük őt mi is az ösz-
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szes magyar tanítók nevében, tiszta szivünk-
ből kivánva, hogy a Mindenható szilárd akarat-
erejét, lelkesedését, munkakedvét nemzeti tan-
ügyünk javára még sokáig megtartsa. 
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Fáy András mint pedagógus. Irta Komáromy 

Lajos. A Népnevelők Könyvtárának I. füzete. 
Budapest, Lampel R. (Wodianer F. és fiai) 
könyvkereskedése. Ára 50 kr. — Fáy meg-
érdemelné, hogy egész munkásságát ismerné 
minden magyar ember, de hogy mint peda-
gógust ismerje minden magyar tanító, azt 
szinte követelni kellene. Igaz, hogy Fáy peda-
gógiája leginkább Rousseau elveire támasz-
kodik, a miből az következnék, hogy a ki 
Rousseau nevelési és tanítási elveit ismeri, 
az tudja Fáy Andráséit is. De nem úgy áll 
a dolog, mert Fáy, mint nagyműveltségű 
ember, engedett a kor követelményeinek, föl-
fogásának, a mikor e század elején (1816) 
általánosan elterjedt Rousseau-féle nevelési és 
tanítási elveket a maga részéről is vizsgálat 
tárgyává tette, de bírálati lélekkel bánt el 
velük és joggal is, de meg büszke önérzettel 
is mondhatjuk, hogy Fáy fölfogása helyesebb, 
mint Rousseaué. Örülünk, hogy Komáromy 
Lajos mutatja be nekünk Fáy Andrást mint 
pedagógust, mert Komáromy kutató szelleme 
helyesen tudja összehasonlítani a századeleji 
elveket a századvégiekkel és ez még inkább 
emeli e könyv becsét. A könyv beosztása 
nagyon sikerült. Először megismerkedünk Fáy 
András életrajzával s ennek kapcsán a jelen 
század ama nagy korszakával, a mikor minden 
jobb erő és tehetség a haza fölvirágzása érde-
kében használódott föl. Szivesen vettünk volna 
többet is e kitűnő rajzból; különben Komá-
romy még sokkal tartozik a magyar tanító-
ságnak, még sok tekintetben szorulunk az ő 
jeles tollára. Azután I. alatt bemutatja a 
a szerző, mit írt Fáy „Próbatétel" czímen 
a fiuk neveléséről, II. alatt pedig „Nőnevelés" 
czímen a leánynevelésről. III. alatt Fáy kisebb 
pedagógiai munkáival és ifjúsági irataival fog-
lalkozik. Azután „Összegezés "-ben röviden 
fölsorolja Fáynak munkáiban szétszórt s a 
nevelésre, a tanításra, az iskolákra, az isko-
lázásra vonatkozó elveit, végre „Szemelvények" 
vannak Fáy András müveiből, a melyekben 
magát az irót szólaltatja meg. Ezekből mi 
nem idézünk semmit, hadd olvassa el minden 
magyar tanító. De nem állhatunk ellent, hogy 
meg ne szólaltassuk a szerzőt, Komáromyt, 
a mikor Rousseau és Fáy ama fölfogása ellen 
kel ki, hogy: „a tudomány maradjon a vezető 
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osztály tulajdona." Komáromy így szól: „Ma 
már az a bölcseleti nézet, mely a tudományok 
virágzása s az ismeretek terjesztése elé bár-
minő okból is gátat akar vetni, elavultnak 
tűnik föl. A mai világnézet szerint az emberi 
művelődésnek az a természetes útja, melyen 
a tudományos haladás s az új vívmányoknak 
minél szélesebb körben terjesztése, népszerű-
sítése a jelszó." (12. oldal) Vagy a mikor 
Fáynak az egyes tanítási tárgyakra vonatkozó 
nézeteire teszi megjegyzéseit. Egyik helyen 
így nyilatkozik: „A tárgyalásmódot illetőleg 
csak a földrajz tanítása ellen lehet kifogásunk, 
melynek versekbe foglalt előadása, még a taní-
tás végén összefoglalásképen is, ma már meg-
haladott álláspont. Különben is ma már csak 
költői remekek könyvnélkülözését helyeseljük; 
költői remeket pedig földrajzi anyagból al-
kotni egyáltalában nem lehet." (35. oldal.) 
Láthatja ezekből az olvasó, hogy e könyvben 
nemcsak egy régi magyar íro kitűnő gondo-
lataival ismerkedik meg, hanem egy jelen-
kori jeles tudós nézeteivel is. Es így bátran 
mondhatom, hogy a „Népnevelők Budapesti 
Egyesületének" tulajdonát képező Népnevelők 
Könyvtára nagyon is méltó a pártolásra. Kar-
társaink nemcsak a magyar pedagógiának, 
hanem az irodalomnak is nagy szolgálatot 
tesznek, ha ezt a vállalatot tőlük telhetőleg 
támogatják. De a magyar kultúra érdekeit 
szivükön viselő hatóságok se bizzák ezt az 
ügyet egyedül a tanítókra -— haladás nem 
szavakkal, hanem tettekkel érhető csak el, 
és haladnunk kell. Seh. J. 
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A kisdednevelök országos egyesülete, 
mely jelenleg a harmadfélezerre menő kisded-
óvónők és menedékházi vezetők egyedüli álta-
lános szakegyesülete, május 20-án és 21-én 
tartotta meg közgyűlését Budapesten a fő-
városi és vidéki tagok tömeges részvéte mel-
lett. Az egyesület, mely pár évvel ezelőtt is 
még jelentéktelen helyet foglalt el a tanító-
egyesületek sorában, az utóbbi években roha-
mosan erősödik és izmosodik; tagjai közül 
sokan igen nagy buzgalmat fejtenek ki; így 
jelenleg is a 10 szabadkai óvónő közül 9 el-
jött a közgyűlésre. A közgyűlést, az elnök 
dr. Hagara Viktor főispán akadályozva lévén, 
Ttöser Jánosné alelnök nyitotta meg és György 
Aladár alelnök vezette. Az első nap a gyűlés 
a zuglói kisdedóvodában volt, hol az egye-
sület dicséretes szokása szerint mintafoglal-
kozások és előadások voltak. Foglalkoztak 
Bicskey Eleonóra fővárosi óvónő, Kobány 
Mihály sepsiszentgyörgyi mintaóvó és Székely 

Gáborné szegedi óvónő. Mindhárom kitűnő a 
maga szakmájában. Ezután Berény iné- Békéi 
Julia óvónő tartott magvas előadást a gyer-
mekversekről és dalokról, majd Székely Gá-
borné olvasott föl gyakorlatiutasítást 25 évi 
tapasztalata után, hogyan és mennyit kell 
a kisdedeknek a versekből betanítani. A 
harmadik előadó, Steinitzer Vilma h-mező-
vásárhelyi képzőintézeti tanítónő nem jelent 
meg. Előadások után választmányi ülést tar-
tottak a zuglói óvoda udvarán. A választ-
mány ez alkalommal csak a közgyűlés elő-
készítésével foglalkozott. Végül vidám tár-
sasvacsora volt a zuglói nagy sörcsarnokban. 
Következő nap reggel az óvónők néhány 
vidéki tagja a fővárosiak vezetése alatt a 
budai hegyekbe rándult ki, a nagyobb rész 
azonban kegyeletes ünnepen vett részt, mert 
ekkor leplezték le a magyar kisdedóvás-ügy 
egyik vezérférfiának, Rapos Józsefnek köz-
adakozás útján felállított síremlékét a kő-
bányai temetőben. Az emlékbeszédet az el-
hunyt tanítványa és jelenleg az egyesület 
egyik alelnöke, Fodor Lajos hódmezővásár-
helyi mintaóvó tartotta. Visszatérve, többen 
egyes kitűnően fölszerelt óvodákat tekintettek 
meg. A közgyűlésnek folytatása d. u. 4 órakor 
a Röser-intézetben volt. Ezen már vendégek 
is nagy számmal jelentek meg, köztük Péterfy 
Sándor, Neményi Imre, Ember János, Schön 
József, továbbá több fővárosi tanító és a 
fővárosban levő két óvóképző-intézet több 
növendéke. A közgyűlés megkezdése előtt 
kegyeletes ünnep is volt. Schlesinger né, szül. 
Huszky Róza, a Fröbel-képzőint. mintaóvónőjét 
ünnepelték abból az alkalomból, hogy 30 évi 
sikeres működése után nyugalomba vonult. 
Volt tanítványai nevében Berényiné-Be'kei 
Julia fővárosi óvónő üdvözölte, értékes emlék-
tárgyat adván át, a vidéki óvónők nevében 
pedig Fábián Irma szabadkai óvónő. Az ün-
nepelt meghatva válaszolt. A tulajdonképi 
közgyűlés igen emelkedett hangulatban folyt 
le. Nem csoda, csaknem kizárólag örvendetes 
dolgokat hallottak, különösen a 3 évvel ezelőtt 
választott tisztikar jelentéséből. Három évvel 
ezelőtt volt az egyesületnek 300 tagja, ma 
500-on fölül, az egyesületi vagyon 5500 frtról 
10.000-re emelkedett; akkor kiosztottak 120 fr t 
segélyt, ma 410-et; akkor a lap 600 példány-
ban jelent meg, ma 1200-ban; akkor még 
deficzit is volt, ma már 600 frt a plus. Leg-
örvendetesebb az az esemény, hogy 3 év alatt 
az egyesületnek 7 vidéki köre alakult és ezek 
között nem egy igen élénk tevékenységet fej-
tett ki, többek közt a czakói kör Matolcsy 
Ilona és Balga Zsuzsánna derék óvónők veze-
tése alatt virágvasárnap oly fényes gyűlést 
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tartott, mely a vidéken nagy feltűnést okozott. 
Az egyesület tevékenységét jellemző tény, 
hogy segélyalapjából 2500 forintot kihasított 
Erzsébet-alap czím alatt, melynek kamatait 
boldogult királynénk emlékére az ő nevenapján 
fogják évente kiosztani. Mondani sem szük-
séges, hogy e fényes eredmény hallatára a 
közgyűlés egyhangúlag adta meg a fölmentést 
a tisztikarnak és különösen a derék pénztá-
rosnak, Wunderlich Nándor fővárosi óvónak 
és hogy a tisztújításnál a korelnöki széket 
elfoglaló Péterfy Sándor tiszteletbeli tagnak 
nem volt más teendője, minthogy a régiek 
egyhangú választását kihirdesse és nekik 
köszönetet szavazzon. Ujakat csak a választ-
mányba választottak be a magukat kitüntetett 
fővárosi és vidéki óvónők közül. A közgyűlés 
további folyamában intézték el a jutalmak 
és segélyek kiosztását. Három pályakérdésre 
15 válasz érkezett be. Jutalmat nyertek Fábián 
Irma szabadkai óvónő és Molnár Mária eper-
jesi óvóképző-intézeti mintatanítónő, a harma-
dik pályakérdés eldöntetlen maradt. Dicséretet 
4 vidéki óvónő nyert dolgozataiért. Segélyt 
kérő 12 volt és habár az egyesület segély-
alapja még csekély, azokon kívül, kik az egye-
sületnek nem tagjai, minden segélykérő nyert 
jutalmat, mert az egyesület derék alelnöke, 
Röser Jánosné régi szokásához képest a ki-
osztott díjakat sajátjából 60 forinttal egészí-
tette ki. Indítványokat többen tettek: Peres 
Sándor, Völgyi Lajos, Kobány Mihály, Fábián 
Irma. Legfontosabb és általános érdekű ezek 
között Peres Sándor egyesületi titkár, szer-
kesztőnek és az egyesület lelkének két javas-
lata a ministeriumhoz ; egyik, hogy az óvodák 
terjesztése és belső életének fejlesztése érde-
kében a kir. tanfelügyelőségekhez segédtan-
felügyelői minőségben óvónőket nevezzenek 
ki (? Szerk.); másik, hogy az állomás nélkül 
maradt mintegy ezer óvónő érdekében intézke-
dés történjék, az óvónők képesítésének szigo-
rítására, különösen a magánúton készülőknél 
és a sok óvónőképző-intézet számának apasz-
tására. Mindkettőt egyhangúlag elfogadták. 
A lelkes hangulatban lefolyt közgyűlés után 
Röser Jánosné az összes tagokat megvendé-
gelte, mint azt a választmányi üléseken is 
rendesen megteszi, sőt a vidéki óvónők közt 
értékes könyvet, lányának egy fordított művét 
osztotta ki emlékül. 

$ A nógrádvármegyei ált. tanítótestület 
losonezi köre tavaszi közgyűlését május hó 
16-án Gácson tartotta meg. Gyakorlati tanítást 
tartott Ráday Margit gácsi róm. kath. taní-
tónő, bemutatva a törtek ismertetése körül 
követett eljárását, melylyel a tagok osz-
tatlan elismerő bírálatát nyerte ki. Miessl 

Zsigmond esperes-plebános, kerületi tanfel-
ügyelő, a kör tiszteletbeli tagja szép előadás-
ban mutatta be, miként lehet és kell a 
földrajztanítást a gyermekek előtt vonzóvá, 
érdekessé és kedveltté tenni. Winkler Anna 
losonezi polgári leányiskolái igazgatónő „Az 
évzáró vizsgálatokról" tartott vitatételszerü 
felolvasást, melynek nyomán s a Nagy Imre 
és Hábor Sándor losonezi állami és Petri-
váldszky Károly málnapataki állami tanítók 
hozzászólásai után a közgyűlés az évzáró 
nyilvános vizsgálatok fentartása mellett foglalt 
állást, de sürgősen kívánatosnak mondotta ki 
a szakfelügyeletnek járásonkint való szervezé-
sét. „A játék a népiskolában" cz. tételre 
két pályamunka érkezett be, s a 30 korona 
pályadíjat Nagy Imre losonezi állami isk. 
tanító nyerte el. Míg az indítványok során 
igen nagy jelentőségű a Hábor Sándor 
losonezi állami isk. ig.-tanító indítványa, 
melyben a tanítók gyermekeinek internátusa 
és a Tanítók Háza ügyének kérdésével rész-
letesen foglalkozott, ajánlván a tagsági díjnak 
egy koronával való fölemelését, melynek két-
harmada az internátus, egyharmada pedig a 
Tanítók Háza czéljaira fordíttatnék. Indítvá-
nyát teljes egészében a nagygyűlés elé viszi 
körünk. Résztvettek e gyűlésen a losonezi 
állami tanítóképző negyedéves növendékei is, 
kik gyűlés előtt a Himnuszt, gyűlés befejez-
tével pedig a Szózatot énekelték négyes 
karban. Társas-ebéd után a posztógyár és a 
gácsi vár megtekintése következett. 

• A beszterczenaszódvárniegyei álta-
lános tanítóegyesület beszterczei fiókköre f. 
évi május hó 10-én Borgó-Prundon, az ala-
pítványi iskola helyiségében Szentpéteri János, 
beszterczei áll. isk. igazgató elnöjjlelete alatt 
tartotta meg rendes tavaszi gyűlését. A majd-
nem teljes számban megjelent tagokon kívül 
jelen volt dr. Csernátoni Gyula kir. tanfel-
ügyelő, az áll. isk. gondnoksága, az alapítványi 
iskola iskolaszéke, a községi elöljáróság és 
még igen sok gör. kath. és gör. keleti tanító. 
Onea Jakab alapítványi isk. igazgató a vásár-
ról tartott sikerült tanítást román és magyar 
nyelven, a III-ik osztályban. Szentpéteri János 
elnöki megnyitója után a jegyző tette meg 
jelentését az elintézett é3 folyó ügyekről. 
Azután Greav Eugénia alapítványi isk. taní-
tónő adta elő a mult gyűlés alkalmával 
kiküldött bizottság által elkészített tantervet 
a női kézimunkák tanításáról. Gáspár Ármin, 
borgóbeszterczei áll. isk. tanító a gyakorlati 
tanítások alkalmával fölveendő jegyzőkönyvet 
adja elő. Mindkét tárgy élénk eszmecserére 
adott alkalmat, a melyek végre némi módo-
sítások mellett elfogadtattak. Movák Ferencz, 
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borgóprundi áll. isk. igazgató-tanító és a 
fiókkör jegyzője tartott felolvasást „Mit tehet 
a tanító arra nézve, hogy tanítványait rendre 
és pontosságra szoktassa; ezek fontossága az 
oktatásban* cz. tételről. A nagy érdeklődéssel 
hallgatott szép felolvasásért a gyűlés jegyző-
könyvi köszönetben és dicséretben részesítette 
a felolvasót. A gyűlés után társasebédre 
gyűltek a jelenvoltak, mely után az egész 
társaság a helyi papírgyárat nézte meg. 

± A kassavidéki róm. kath. tanító-
egyesület kassai köre f. é. májas hó 15-én 
Csontosfalván a népiskolában tartotta meg 
rendes közgyűlését, mely gyűlésen a tagok 
és a tanügybarátok szép számmal jelentek meg. 
Gyakorlati tanítást tartott Zsembay István 
IV—V. osztálybeliekkel a természetrajzból. 
Ezután a gyűlést Hován Endre, a kör jegyzője, 
szép alkalmi beszéddel megnyitván, sajnálattal 
bejelenté, hogy az egyesület körelnöke tiszté-
ről leköszönt. Ezután elnöknek egyhangúlag 
Hován Endre abaujenyiczkei tanító, eddigi 
jegyző, jegyzőnek pedig Zsembay István, 
csontosfalvai néptanító választatott meg. A 
tisztikar ily megalakulása, illetve kiegészítése 
után a gyakorlati tanítás megbirálása követ-
kezett. Tömeges hozzászólás után e tanítás 
dicséretesen sikerültnek Ítéltetett. A pálya-
munkák bekövetelése után a magyarországi 
kath. tan. országos bizottságának elnökségétől 
jött tételek megvitatása következett. A nyolcz 
pontba szedett vitatétel mindegyikének akadt 
egy-egy buzgó előadója s ennek kapcsában 
érdekes vita fejlődött ki. A. jövő gyűlés he-
lyéül közakarattal Kassa-Ujfalu jelöltetett ki. 

£> A szebenmegyei tanítótestület f. évi 
május hó 13-án tartotta rendes évi közgyű-
lését Szász-Sebesen Bod Péter elnöklete 
alatt. A gyűlésen résztvett Pintér Gábor dr., 
megyei királyi tanfelügyelő és 40 tanító. 
Bozán Péter nyilvános tanítást tartott az 
elemi iskola I-ső osztályában a nyelvtani elő-
ismeretekből. Majd Bod Péter elnök tartotta 
emlékbeszédét Szathmáry György ministeri 
tanácsos volt tiszteletbeli tag fölött. A remek 
beszéd lelkesedéssel fogadtatott és Bod Péter-
nek jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. Wein-
holdt Károly Tóth Károly volt nagyszebeni 
tanító fölött mondott emlékbeszédet. Egyesü-
leti ügyek elvégzése után Dorttián Alajos 
ismertette az egyesületi alakulást és tanítói 
otthonokat. A tanítói otthonokra Faur Tiva-
dar, szakadáti állami és Hesz Mátyás, nagy-
szebeni áll. tanítók érvelései után azt a 
helyes határozatot hozta, hogy az egyesület 
egyelőre 100 frttal az Eötvös-alapba alapító 
tagid belép és egyelőre csak a budapesti 
Tanítók Háza segélyezésére szorítkozik. A 

Bozán Péter nyilvános tanításának bírálatában 
résztvettek Konrád Ilona nagyszebeni, Hesz 
Mátyás nagyszebeni és Kiss Samu nagyszebeni 
áll. tanítók. A tanítás sikerültnek nyilvánít-
tatott s előadónak jegyzőkönyvi köszönet 
szavaztatott. Elhatároztatott, hogy a jövő évi 
közgyűlés május havában fog megtartatni 
N.-Szebenben. Az új választás eredménye a 
következő: Bod Péter (nagyszebeni áll. polg. 
isk. igazgató) elnök, Györft'y Ignácz (nagy-
szebeni áll. polg. isk. tanító) alelnök, Tiszovszky 
Dániel (áll. el. isk. tanító) titkár, Kiss Samu 
(nagyszebeni áll. isk. tanító) jegyző. 

(j) A sárosvármegyei ált. népnevelőegye-
sület alsótarczai köre Gidy vészen tartotta meg 
tavaszi értekező gyűlését. Banda Jakab, guly-
vészi állami tanító ismertette a szilárd és 
folyékony testeket. Gyakorlati tanítása úgy az 
okszerű szemléltetés, mint az új képzetek 
helyes megalkottatása és begyakorlása szem-
pontjából igen szépen sikerült. A járáskör a 
tanítás részletes megvitatása után egyhan-
gúlag és lelkesedéssel elismerését fejezte 
ki. E derék tanító tiszta tótajkú községben 
75 gyermeket tanít. A magyar beszédet az 
anyanyelv mellőzésével, tisztán nemzeti nyel-
vünk alapján tanítja, Meggyőződtünk róla, 
hogy a törvényben előírt tanításanyagot tisztán 
magyar nyelven remekül dolgozza föl. Vár-
megyénk fáradhatatlan királyi tanfelügyelője 
ismételt iskolalátogatása után is így nyilat-
kozott. Gosztonyi Sándor, kőszeghi áll. iskolai 
tanító arról olvasott föl, hogy mi módon 
lehetne a magyarosodást a tanköteles éveken 
túl az egyes családokban előmozdítani. Szép 
fölolvasása kapcsán a járáskör egybegyűlt 
tagjai, élükön a királyi tanfelügyelővel, a leg-
nagyobb részletességgel vitatták meg e nagy-
fontosságú kérdést. A megvitatás eredménye-
képen kimondták, hogy egy község a maga 
egészében csak úgy magyarosodhatik meg, 
ha : a) a tanító a helyesen értelmezett és 
alkalmazott direkt módszerrel hat év alatt 
tényleg rászoktatja a fiukat és leányokat a 
magyar beszédre; b) ha a vallástant magyar 
nyelven tanítják; c) ha a lelkész fokozatosan 
magyar istentiszteletet is tart; d) ha a tanító 
az ismétlő - iskolásokat az iskolához tudja 
fűzni oly időre is, a mikor tanítás nincsen ; 
e) ha az ifjúság nem a korcsmát, hanem az 
ő kedves tanítóját keresi föl vasár- és ünnep-
nap ; f ) lia a szokásos tollfosztást, fonót nem 
úgy tartják, mint ma sok helyütt, hanem ha 
e foglalkozások központjává az iskolát tesz-
szük. Sárosvármegyében ma már több községet 
találunk, a melyeknek az állami iskolából 
kikerült, fölnőtt társadalma otthon is magyar 
nyelven érintkezik egymással. A leányok 
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magyar nyelvismeretének biztosításáért leg-
többet tehet a tanítónő, ha nincsen, akkor a 
tanító felesége. Példa erre Kaproncza. E 
község lakossága a 20—22-éves korig ma 
magyar. A fiatal tót menyecskék magyarul 
beszélnek otthon magyarul szintén tudó fér-
jeikkel. Ez egy aranylelkű tanítói pár érdeme, 
nevök : Schönviczky. Magyarrá tették az ifjúság 
dalát, meséjét, játékát. A mikor vasárnapon-
kint a falubeli legények, leányok meglátogat-
ják az ő kedves tanító-bácsijukat és nénijöket, 
magyar dal, mese és játék mellett mulatnak, 
tánczolnak. így magyarrá lehet egy község 
20—30 év alatt. A „Tanítók Háza* ügyében 
e járáskör is azt határozta, hogy 1000 frtot 
gyűjt a központtal együtt, de egyenlő mér-
tékben karolja föl a tanítók eperjesi inter-
nátusát is. (m.) 

A A szarvasi helyi tanítóegyesület május 
7-én tartotta közgyűlését. A gyűlést Molnár 
János egyesületi elnök nyitotta meg rövid 
beszéddel, arra kérve kartársait, hogy ne 
lohadjon náluk soha a szabad tanítóegyesület 
iránti érdeklődés és kitartás, tartsanak össze, 
becsüljék meg egymást, mert •— úgymond — 
az iskolában s azon kívül a társadalomban 
kifejtett munkásságunk mellett ez a legbiz-
tosabb tényező a tanítói állás becsülésének 
föntartására, s magának a társadalomnak a 
tanügy és a tanítók érdekei iránti fölébresz-
tésére s azok szolgálatába való bevonására. 
Megnyitás után Laulcó Mátyás egyesületi tag 
tartott előadást a „Tanítók Háza" érdekében. 
A lelkesedéssel tartott előadás általános érdek-
lődést és lelkesedést keltett a gyűlés minden 
egyes tagjában úgy, hogy az ügy érdekében 
mindenkinek volt javasolni valója. Molnár 
János elnöknek azon jelentése után, hogy az 
általa e czélra kibocsátott gyűjtőíven eddig 
140 frtot írtak alá s a befizetett összeget 
a szarvasi takarékpénztárban helyezték el, 
nemkülönben Ridegh Jánosnak azon előterjesz-
tésére, hogy e czélra rendezendő hangversenyre 
az előkészületek már serényen folynak, a 
közgyűlés határozatilag kimondta, hogy a 
Tanítók Házára egyelőre 500 frtot gyűjt öt év 
alatti befizetés kötelezettségével, azon 20 darab 
25 frtos részes-jegyet vesz, azután újból foly-
tatja a gyűjtést, a míg minden egyes egyesületi 
tagra egy-egy részes-jegyet szerezhet be. A 
„Szarvasi Takarékpénztár" 50 koronás millén-
niumi alapítványára ez évre Laukó Mátyás, 
Simkovics Pál és Benczúr Mihály tagjait ajánlta 
az egyesület. Örömmel vétetett tudomásul az 
elnöknek azon jelentése, hogy az általa kibo-
csátott fölhívásra, az egyesületi könyvtár 
gyarapítására eddigelé 166 kötet és füzet lett 
kezeihez juttatva. Nem kisebb örömmel vé-

tetett tudomásul a pénztárra vonatkozó azon 
jelentés, hogy a tagdíjhátralékok mindenkitől 
befolytak, a kötelezettségek úgy az „Eötvös-
alap"-pal, mint a tanügyi lapok kiadóival 
szemben rendezve lettek, úgy, hogy a folyó 
tagdíjak a pénztár gyarapítására szolgálnak. 
Sipos Lipótnak azon indítványa, hogy az 
egyesület írassa meg Szarvas város és Békés-
megye földrajzát olyképen, hogy az a nép-
iskolák harmadik osztályában tankönyvül 
használható legyen, egyhangúlag elfogadtatott 
s a tagok fölhivattak ez ügyben a munkás-
ságra. Tárgyaltatott még Sipos Lipótnak azon 
indítványa is, hogy az egyesület a kir. tanfel-
ügyelő útján kérje föl a megye törvényható-
ságát az iskola és a tanító védelme érdeké-
ben szabályrendelet hozására. Ez ügyben az 
egyesület bevárja a Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságának mozgalmát. Az idő 
előhaladása miatt a gyűlés ezután az elnök 
által berekesztetett azon kijelentéssel, hogy a 
népiskolai vizsgálatok után újból lesz alkalma 
összehívni a tagokat, a mikor „A tanítók 
egyesületi életének fejlesztése" s az addig 
bejelentendő ügyek kerülnek tárgyalásra. 

o°o A turóczmegyei általános tanítóegye-
sület mossóczzniói járásköre Tót-Prónán tar-
totta rendes tavaszi közgyűlését, melyen meg-
jelent a kir. tanfelügyelő: Berecz Gyula, a 
zniói áll. tan.-kép. igazgatója: Somogyi Géza 
és a tagok majdnem teljes számban. Ulrich 
Vendel elnök, rövid üdvözlő szavai után rámu-
tatott arra, hogy a tanító - gyűléseken a 
következő tárgyaknak kellene előfordulniok: 
a) pedagógia; b) népoktatási szervezeti ügyek ; 
c) tanítók társadalmi és anyagi ügyei; d) érte-
kezés bármely szakból; e) tanítótestületek 
informálása; f ) a szülők tájékoztatása iskolai 
ügyekben; g) kölcsönös segély, szövetkezés. 
Az elnök megnyitó beszéde s a mult gyűlés 
jegyzőkönyvének fölolvasása után áttértek a 
napirend első pontj ara, a „testi fenyíték "-re, 
mely vitatárgyul szolgált. A vitában Somogyi 
Géza igazgatón és számos más tagon kívül 
résztvett a kir. tanfelügyelő is, s abban álla-
podtak meg, hogy a testi fenyíték helyén-
való, ha a növendék részéről a megátalkodott 
makacsság esete forog fönn, a mikor is rög-
töni megtorlás szükséges, hogy a tanító tekin-
télye csorbát ne szenvedjen. Ezután az Ali. 
Tanítók Országos Egyesületét ismertette Zvada 
Antal, Gregorovits József pedig a tüdővész 
elleni védekezést s a ministeri rendeletet, 
melynél bemutatta az űj köpőládákat is, ismer-
tette. A Tanítók Házáról és a tanítók gyer-
mekeinek otthonáról Iiásztoczky József érte-
kezett; az értekezést általános megelégedés-
sel hallgatta s a közgyűlés napirendjébe is 
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fölvette. Czinczik Nándor, a magyar nyelv-
tanításról Láng és Margittal vitáit s álláspont-
ját ismertette igen szép dolgozatban, mely 
élénk eszmecserére adott alkalmat s résztvett 
benne a kir. tanfelügyelő is. Blummenfeld 
József a Paidinyi Károly-féle ABC-és könyvet 
ismertette s melegen ajánlotta tanulmányozás 
végett a tagoknak. Szó volt még a gazdasági 
ismétlő-iskoláról s annak kertjéről, az Eötvös-
alapról s egynéhány, a kört érdeklő dolog-
ról. Majd egypár indítvány után köszönetet 
mondott a kör a kir. tanfelügyelőnek szives 
megjelenéseért s az ülés befejeztetett. Tót-
Prónán ugyanakkor szépen sikerült iskolai 
ünnepély is volt. (K. L.) 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
T . . . y L . . . ó. A fizetés egész összege 

veendő figyelembe, akármily forrásból szár-
mazik a biztosított jöv. Legjobb estben új jöv. 
bevallás alapján lehetne kérni a kiigazítást, 
ha jogos alapja van az eljárásnak. — M. B. 
I. Gy. Nincs. Ellenben az el nem választható 
,kántortanítói" jöv. felét igenis beszámítják 
min. utasítás, ill. rend. alapján. — Y. F. B. 
Magán iskola-föntartókra nem teijeszkedik ki 
az a törvény. Ha kegy útján megadják a kor-
pótlékot, jó ; de wem követelhető — Kemenes-
alljai. 1877 óta. Folyamodott-e korpótléká-
nak nyugdíjigényébe való beszámításáért? — 
B. J. Forduljon sürgősen teljes bizalommal 
Kiss Aron dr. úrhoz a Pedagogiumba (Bpest, 
I. ker., Krisztinaváros, Győri-út.) Nevezett igaz-
gató úr bizonyára segít a dolgon. Mi a sza-
bályzat 34. £-a alapján nem látunk akadályt. — 
K. K. llv esetben méltányos kiegyezésnek 
van helye. Mindenféle javadalmi ágból — ki-
véve a stólákat s más ily külön személyesen 
szerzendő összegeket — idő szerint arányos 
megosztást — lehet kívánni. Leghelyesebb, ha 
az iskolaföntartó méltányos egyezség szerint 
megváltja az esedékes javadalmat s készpénzzel 
elégíti ki a távozó tanítót. — E. A. K. Az 
iskolaföntartó kötelességének tartjukahelyettes 
díjazását, mert hiszen az illető kántortanító tör-
vényes kötelezettségének teljesítése végett kény-
telen távozni hazulról midőn fegyvergyakor-
latra hívják be. — K. A. Somberek. 1. Magán-
vizsgálatot tehet, ha nem volt is fölvéve 
rendes tanulónak. 2. Szóbelileg jelentse be 
az igazgatónak, esetleg az iskolaszéki elnöknek, 
hogy mikor kiván magánvizsgálatot tenni. 
Természetes, hogy a hatóság által megállapí-
tott vizsgálati díjat köteles mefizetni. 3. Ha 
testileg is eléggé fejlett a gyermek, fölvehető. — 
R. A. Babot. Az iskolai nagy szünidő alatt 
a tanító és tanítónő nem tartozik a köz-

ségben tartózkodni. Annyit azonban meg 
kell tennie, hogy szünidei tartózkodása helyét 
az iskolai hatóságnak vagy az igazgatónak 
bejelentse. A szünidő városban két hónap, 
falun ennél is több. — B. K. Baja. 1. A 
tanulók osztályzatára nézve a fokozatokat az 
illetékes iskolai hatóság állapítja meg. Kívá-
natos azonban, hogy előbb a tanítótestület 
véleményét is meghallgassa. Az önök által 
megállapított fokozatokat mi helyeseknek 
tartjuk. 2. Sok esetben nem a tanuló az oka, 
hogy rendetlenül jár iskolába. Ez esetben őt 
a magaviseletből rossz osztályzattal büntetni 
nem lehet. 3. Osztatlan iskolában az anya-
könyvbe külön kell írni a fiukat s külön a 
leányokat. 4. Az általános osztályzat el is 
maradhat. Budapesten ilyen nincsen. 5. Ha a 
szülő vezeték (családi) neve ugyanaz, a mi 
a tanulóé, akkor csak keresztnevét kell a 
szülőnek kiírni. — B. J. Nagyvárad. A havi 
értekezletekről fölvett jegyzőkönyvet az elnöklő 
igazgató és a tantestületi jegyző írja alá. 
Hitelesíti a tanítótestületnek az értekezleten 
jelen volt két tagja. A jegyzőkönyv egy 
példánya az iskolaszéknek is megküldendő. 
Budapesten ez a törvény. — H. M. Szat-
már. 1. A III—IV. osztályok összevonása 
látszik czélszerűbbnek. 2. Ha az a 12-ik 
életévét betöltött tanuló az elemi népisko-
lának mind a 6 osztályát be akarja végezni, 
nem lehet kitiltani. 3. Az állami iskolák is 
adnak ki év végén Értesítőt, annak daczára, 
hogy minden tanuló kap havi Értesítőt is. — 
0. V. K. 1. A lakás felől is az rendelkezik, 
a ki az iskolát építtette, tehát az iskolafön-
tartó község. 2. Nem reflektálhat rá, hacsak 
a község neki nem ad előnyt a másik tanító 
fölött, mintegy jutalomképen. 3. Az iskolaszék 
választja. — At . czikkirókat figyelmeztetjük, 
hogy választ nekik is csak megezímzett levelező-
lapon adhatunk. Egyébiránt czikkekkel hosszú 
időre el vagyunk látva, hanem azért az igazán 
jót mindig szívesen veszszük. — M. J. Zenta. 
Mind a két módszernek vannak hivei. Mi a 
dűlt írásnak adunk előnyt. A székesfőváros 
iskoláiban is ezt tanítják. — H. J. Iuáncs. 
1. Az elültetett fákat kiszedni s eladni vagy 
más helyre vitetni nem áll jogában. 2. A 
magántanuló megvizsgálásáért külön díjat 
kérhetnek. Ezt az iskolaföntartó hatóság vagy 
az iskolaszék állapítja meg. Budapesten 17 frt 
50 kr. Ebből 3—3 forint az iskolaszéki elnöké 
és az igazgató-tanítóé; 2—2 frt a vizsgáló 
osztálytanítóé és hitoktatóé; a többi „tandíj" 
czímén a városi pénztárba küldendő.— B. J. 
Bácz-Almás. Szolgálatképtelenség esetében a 
tanító az iskolai év bármély szakában folya-
modhatik nyugdíjaztatásért. — B. Leseiicze-
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Toniiij. Pályázatoknál azt részesítik „előnyben", 
a kinek a legjobb képesítése és legjobb aján-
latai vannak. Kérdése oly természetű, hogy 
arra másként válaszolni nem lehet. — F. J. 
Fony. Vizsgálat engedélyezéseért folyamod-
hatik s mennél előbb adja be a kérvényt 
(annál a képzőintézetnél, a hol vizsgálatot 
tenni óhajt), annál jobb. Mellékeljen mindent, 
a mi kérelmét támogatja. — Sz. G. Sze-
leucze. Az iskola szerintünk sem arra való, 
hogy ott vasár- és ünnepnapokon a községi 
jegyző irodát nyisson és zajos jelenetek játszód-
janak le. Világosítsa föl erről a község érde-
mes elöljáróit s ha nem használ, kérje a kir. 
tanfelügyelő úr támogatását. De csak tapin-
tatosan járjon el! — J. J. Szkiczó. A „Hiva-
talos Közlöny" Lampel R. (Wodiáner F. és 
fiai) kiadásában jelenik meg (VI., Andrássy-út 
21. sz.); előfizetési ára egy évre 2 frt 50 kr; 
csak egész évre lehet előfizetni. — Rácz 
Károly urat kérjük pontos lakczímének mi-
előbbi beküldésére, hogy a tiszteletdíjat meg-
küldhessük. — Sch. 1). Modor. 1. A magyar 
nyelv sikeres tanításáért adott jutalmakat a 
kir. tan felügyelőségek fölterjesztésére engedé-
lyezik. 2. Folyamodhatik, de hogy megadják-e: 
mi előre nem tudjuk megmondani. De azt 
hiszszük, hogy: nem. — Többeknek. A „M. 
Orsz. Méhészeti Egyesület" czíme: Budapest, 
Üllői-út, „Köztelek". Tags, díj egy évre 2 frt, 
a melyért a tagok a „Magyar Méh" czímű 
havi folyóiratot kapják. — B. Somögy-
Miháld. 1. A korpótlékot első sorban az 
iskolaföntartó köteles födözni. Ha a politikai 
község, mint nem iskolaföntartó, szavazza 
meg, az a vármegyére tartozik. 2. Holtaktól 
nem szokás iskolapénzt követelni; ha azonban 
egyszerre lefizette az egész évre, nem kell 
visszatéríteni. — Többeknek. A pályázati 
hirdetések (nem először üzenjük meg!) nem 
a szerkesztőségre, hanem a kiadóhivatalra tar-
toznak; ilyen ügyekben tehát szíveskedjenek 
a kiadóhivatalhoz (I. Vár. Iskola-tér 3. sz.) for-
dulni. Reklamácziókat, hirdetési és előfizetési 
díjakat is a kiadóhivatalra kell ezímezni. — B. 
N. Maisa. Fönebb is olvashatja, hogy a kor-
pótlékot az iskolaföntartótól kell kérni. — St. 
J. Brassó. Sajnáljuk, de a tanítók névmagyaro-
sítását mi nem közölhetjük, egyszerűen azért, 
mivel erre nem rendelkezünk elegendő térrel. 
A napilapok úgyis közlik a hivatalos „Buda-
pesti Közlöny" után. — 1. J. Pilis és 
másoknak. A gazdasági tanfolyamra a kér-
vényeket a kir. tanfelügyelő útján kell beadni 
s a földmívelésügyi minister úr ő nagymél-
tóságára ezímezni. — Sz. E. Máza. Elkésett; 
önkéntességért a besoroztatás előtt kell folya-
modni. (Mi mondhatjuk, hogy „szolgálunk" 

önnek fölvilágosítással, de önnek nem illik 
azt írnia, hogy „szolgáljanak nekem a köv. 
ügyben fölvilágosítással.") — Sz. 0. Beréuy. 
Nem követelheti. A segédtanító fizetése 200 
frtnál kevesebb nem lehet. — Sch. L. Békés. 
Az orvosi bizonyítvány alapján az iskolaszék 
fölmentheti. — P. F. Veneselló. Folyamodni 
kell — orvosi bizonyítvány csatolása mel-
lett — fölmentésért. — Cs. J. Seregélyes. 
Levelét az ön érdekében nem közöljük, 
hanem kérdéseire a következőket válaszol-
juk: 1. Ha az iskolafentartó hatóság kívánja, 
junius végéig is köteles tanítani. 2. Kívánatra 
mulasztási kimutatást is köteles adni. Indo-
koltnak tartjuk, hogy a felsőbb osztályok 
tanulóit a hatóság előbb szabadságolja. Ezt 
a törvény is megengedi. 3. Ha ön csupán 
osztálytanító, a kéthavi szünidőt bárhol tölt-
heti ; de kívánatos, hogy tartózkodási helyét 
hatóságának bejelentse. 4. Ha a díjlevélben 
nincs megállapítva, csak havonkint való ki-
fizetését követelheti. — E. J. Budapesten a 
segédtanító fizetése 600 frt, a III-ad fokú 
osztálytanítóé 600 frt és 200 frt lakbér; a 
Il-od fokú tanítóé 800 frt és 240 frt lakbér; 
az 1-ső fokúé 1100 frt és 330 frt lakbér; az 
utóbbinak ötödéves korpótléka 110 frt. Az 
igazgató fizetése 1400 frt, lakbére 420 frt, 
vagy természetbeni lakás és 140 frt ötödéves 
korpótlék. A III-ad fokú osztálytanító 3 évig, 
a Il-od fokú 4 évig marad ebben a rang-
fokozatban. Segédtanítói minőségben 3 évig 
kell szolgálni, ha előbb meg nem választják 
rendes tanítóvá. A tanítónők a férfiakkal 
egyenlő fizetésben részesülnek. — Cs. V. 
Nemrégiben is adtunk hasonló kérdésre útba-
igazítást tanácsadónkban. — S. K. Yihnye-
peszerény. Lehet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dicső emlékű Erzsébet királynénk 

első szobrát Nyirád zalamegyei községben 
leplezték le pünkösd hétfőjén. A szép bronz-
szobor, melynek költségei a község derék 
magyar népének adakozásából kerültek ki, 
Tilgner akadémiai szobrász sikerült műve. 
Erczlapján ez a fölirás olvasható: Erzsébet. 
1837—1898. A leleplezésen jelen volt a pápai 
tanítóképző-intézet részéről 10 tanár és mintegy 
100 növendék, a kik megkoszorúzták a szobrot. 
Széli Kálmán ministerelnök és Wlassics minis-
ter az ünnep alkalmából levelet intéztek a 
derék község elöljáróságához. 

— Örvendetes jelenség az, hogy iskoláik 
államosítását oly városok és községek is kérel-
mezik, a melyek eddig egy vagy más tekin-
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tétből határozottan ragaszkodtak iskoláik köz-
ségi vagy felekezeti jellegéhez. Nagy bizalom 
jele ez a közoktatásügyi kormány iránt. A 
mult héten Pancsova városa határozta el, 
hogy iskoláinak államosítását fogja kérel-
mezni, most pedig a torontál-almásiak hasonló 
óhajtása felöl értesülünk. Torontál-Almás köz-
sége azt reméli, hogy januártól kezdve már 
magyar nyelvű állami iskolái lesznek. 

— Perczel Mór, szabadságharczunk egyik 
legvitézebb tábornoka, május hó 23-án Bony-
hádon meghalt. 1811-ben született, tehát 
88 évet élt. Nevelője Vörösmarty Mihály volt. 
Temetése május hó 25-én d. u. ment végbe 
Bonyhádon, óriási részvét mellett. Perczel 
Dezső képviselőházi elnökhöz számos részvét-
távirat érkezett, a többi közt Széli Kálmán 
ministerelnöktől, Wlassics, Hegedűs, Darányi 
ministerektől, Türr Istvántól és számos orsz. 
képviselőtől. A gyászszertartást Hetyei Sámuel 
pécsi püspök végezte fényes segédlettel. 

— Világ folyása a külföldön. A hágai 
békekongresszus folytatja tanácskozásait, de, a 
mi az általános leszerelést illeti, kevés kilá-
tással a sikerre. Pedig ez volna a kongresszus 
legfontosobb és leginkább kívánatos ered-
ménye ! A hatalmak képviselői azonban e 
kérdésre nézve nagyon tartózkodók s az 
egyetlen valószínű eredmény tehát alkalma-
sint az lesz, hogy a nemzetközi békebiróságra 
nézve fognak megállapodásokat létrehozni. 
Ez sem kicsinylen dő eredmény, de természe-
tesen a fegyveres béke terhei alatt görnye-
dező népekre csak az általános leszerelés 
elhatározása volna az egyedül radikális meg-
oldás. Talán még ezt is meg fogjuk érni. 
Adja Isten! — Spanyolországból egy nagy 
férfiú: Castelar Emil, a világszabadság, föl-
világosodottság és demokráczia nagy alakjának 
haláláról értesülünk. Castelar, a ki 1832-ben 
született Cadixban, f. hó 25-én halt meg 
tüdőgyuladás következtében, Madridban. Cas-
telar volt egyetemi tanár, publiczista, külügy-
minister és 1873-ban köztársasági elnök, 
illetőleg diktátor 1893 augusztus végén 
végleg visszavonult a politikától. Spanyol-
ország utóbbi vereségei és megaláztatásai 
mélyen bántották a nagy hazafit. Castelar 
mint iró is előkelő helyet foglal el a spanyol 
irodalomban; egy remek munkáját korán 
elhunyt barátunk: Szathmáry György fordí-
totta magyarra. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A bajai áll. 
tanítóképző-intézetbe a jövő iskolai évre az 
I. osztályba fölvehető 23 bejáró és 17 ben-
lakó, összesen 40 növendék. Az államköltsé-
ges és kedvezményes helyek a következők: 
1. 8 teljesen díjmentes hely az internátusban 

(lakás, élelmezés, fűtés, világítás, mosás, 
gyógykezelés). 2. 5 fizetéses hely az interná-
tusban, havonkint 5 frt befizetéssel. 3. 2 fize-
téses hely az internátusban, havonkint 10 frt 
befizetéssel. 4 2 fizetéses hely az [internátus-
ban, havonkint 15 frt befizetéssel. 5. 5 ingye-
nes hely a köztartásnál (étkezésnél), künlakók 
számára. 6. 4 fizetéses hely a köztartásnál 
(étkezésnél), havi 5 frt befizetéssel. 7. 2 fize-
téses hely a köztartásnál (étkezésnél), havi 
10 frt befizetéssel, künlakók számára. 8. 3 ösz-
töndíjas hely, havi 5 frt ösztöndíjjal, helybeliek 
számára. Az externátusba fölvett tanulók 
elszállásolásáról az igazgatóság gondoskodik. 
Ily növendékek hárman vagy négyen egy-egy 
szobában társulva lakás, fűtés, világítás és 
mosásért havonkint előre 5—5 frtot fizetnek. 

— Tejgazdasági tanfolyam néptanítók 
részére. A földmívelésügyi m. kir. minister f. 
évi julius hó 9-től augusztus hó 5-ig a sár-
vári tejgazdasági szakiskolán 20 néptanító 
számára tejgazdasági tanfolyamot rendez. A 
négyhetes tanfolyamra fölvett néptanítók az 
utazás, ellátás, szóval minden költség födö-
zésére ötven (50) forint segélyben fognak 
részesülni. A tanfolyamra tényleg alkalmazás-
ban levő tanítók vétetnek föl. A tanfolyam 
czélja, hogy a néptanítók a tejgazdasági 
üzletre vonatkozólag alapos ismereteket sze-
rezzenek, melyek segélyével képesek legyenek 
a községükben szervezendő tejgazdasági szö-
vetkezetek létesítésénél és az ilyennek veze-
tésénél sikeresen közreműködni. Jelentkezések 
az illetékes kir. tanfelügyelőségek útján tör-
ténnek. Budapest, 1899. évi május hó 18. 
Földmívelésügyi m. kir. minister. 

— Gyűlések. A muraközi tanítókör ez évi 
rendes közgyűlését junius hó 3-án d. e. 
9 órakor Csáktornyán, a köz3. népiskolában 
fogja megtartani. — A szanyi esperesi kerü-
let róm. kath. néptanító-egyesülete f. évi 
junius hó 5-e'n délelőtt 9 órakor Csornán 
tartja tavaszi rendes közgyűlését. — A kis-
küküllővármegyei általános tanítóegyesület köz-
gyűlését D.-Szt.-Mártonban a vármegyeház 
dísztermében junius hó 3-án tartja. A Tanítók 
Háza ügyét is tárgyalják. 

T a r t a l o m : A t e l j e s e l e m i i s k o l a . Hitter F e r e n c z . — 
Az o s z t o t t n é p i s k o l a t a n t é r v e . Schön J óz se f . — G a z d a -
s á g i i s m é t l ő - i s k o l a t a v a s z i k i rándulása ._ Demes E l e k . — 
A k ö z ö n s é g e s t ö r t ú j a l a k j a . Dr. Ében M i h á l y . — 
H i v a t a l o s rész . — S z ü n ó r a : K a k u j a y K á r o l y . — e.— 
I r o d a l o m . — E g y e s ü l e t i é l e t . —• T a n í t ó k t a n á c s ^ 
a d ó j a . — K ü l ö n f é l é k . 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

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

Népiskolai szemléltető képek. 
(H.) A Magyarországi Tanítók Orszá-

gos Bizottsága előterjesztést tet t a köz-
oktatási ministerhez, a melyben javas-
latba hozza, hogy meglevő történelmi 
képeink a népiskolák számára sokszoro-
síttassanak. 

Wlassics ministernek a művészeti ok-
tatás érdekében mult évi november hó 
1-én 64.174. sz. a. kiadott nagyjelentő-
ségű rendelete indította a Magyarorsz. 
Tanítók Országos Bizottságát előterjesz-
tésének megtételére. 

Már az 1833.. évben tar to t t II. orsz. 
képviseleti tanítógyjjjés. a történelem 
tanításának módsáeif&íől vitatkozva — 
kimondotta, hogy,,.ezótí ian tárgy szem-
léltetése, a taru*bjteszépérzékének fej-
lesztése, a Kazafias^Srzület fölébresztése 
és ápolása, általában a magyar kultúra 
hatásának megizmosítása czéljából szük-
séges, hogy népiskoláinkban jörténeti 
szemléltető képek legyenek. 

Ezen kétségtelenül nagyjelentőségű 
tanítási eszköz előállítására mindeddig 
mi sem történt. A közoktatási minis-
te rium kiadásában jelentek ugyan meg 
szemléleti képek az elemi népiskolák 
számára a 80-as években, majd a kis-
dedóvók számára néhány év előtt a 
Cserépy-féle szemléleti képek, de eme 
képek túlnyomó része olyan dolgokat 

mutat, a melyeket a gyermek előtt ter-
mészetben sokkal tökéletesebben lehet 
szemléltetni; nincs bennök eszme, cse-
lekvő élet, a gyermek képzeletét vagy 
érzelmét megragadó jelenet, közönyös, 
mindennapi dolgok túlnyomó részben 
ezeknek tárgyai, a melyeket a magyar 
népiskolában nem lehet sem a szép-
érzék fölkeltésére, sem különösen a 
hazafias érzület istápolására sikeresen 
használni. 

A M. T. 0. B.-a tehát azt kéri, hogy 
művészeink által festett magyar törté-
nelmi képeink közül az alkalmasak sok-
szorosíttassanak s ezek használtassanak 
népiskoláinkban a történelem tanításá-
nál szemléltető eszközökül. 

A kérelem a legnagyobb figyelemre 
méltó. A gyermek lelki tehetségeinek 
kiművelése ugyanis három irányú szel-
lemi nevelést igényel: egyik az érzelmi 
nevelés, a mely az igazat, a másik a 
valláserkölcsi nevelés, a mely a jót, végre 
az esztétikai nevelés, a mely a szépet 
fejleszti a gyermek lelki világában. A 
tapasztalatYazt mutatja, hogy iskoláink 
túlnyomó Részben csak a két első föl-
adatot t a r j á k szem előtt, míg az esz-
tetikai nevelés a népiskolákban (nem 
szólva a középiskolákról) úgyszólva tel-
jesen el van hanyagolva. 

Pedig csak az igaznak, jónak és szép-
nek öszhangú gondozása , teremti meg 

Lapunk 22-lk számához két melléklet van csatolva. 
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az emberi lélekben a tiszta harmóniát; 
csak az ilyen öszhangzatos nevelés biz-
tosítja az életre a nemes érzelmeket. 

Ezért van nagy jelentősége Wlassics 
minister azon intézkedésének, a mely 
a képzőművészeteknek a középiskolák-
ban való tárgyalását czélozza. A f. évi 
költségvetés tárgyalásakor a minister a 
képviselőház osztatlan helyeslése között 
kifejté, hogy a művészeti oktatás nem-
csak önczél, hanem a vallásos nevelés 
után egyszersmind hatalmas pedagógiai 
eszköz a művészeti érzék fejlesztésére, 
a mely nemesebb tartalommal, idealiz-
mussal, altruisztikus motívumokkal gaz-
dagítja az ember karakterét; a mire 
pedig nagy szükségünk van, különösen 
a mostani, igen gyakran anyagias, küzdő 
korszakban, a mikor a rágalom, irigy-
ség és ehhez hasonló fegyverek any-
nyira napirenden vannak. 

Majd a népoktatásra áttérve, kijelenté 
a minister, hogy a népoktatás intenzív 
fejlesztését czélozza az a terve, hogy 
olyan szemléltető képekkel láttassanak el a 
népiskoláit, a melyek egyfelől a szép 
iránti érzéket, másfelől a hazafias érzést 
emelik. 

A közoktatási tanács az osztott elemi 
népiskola tantervében a történettanítás 
czélját a következőkben állapítja meg: 
A történettanítás czélja, hogy nemze-
tünk ezer esztendős múltjának és küz-
delmeinek, az eseményekben és nagy 
történeti alakokban megnyilatkozó nem-
zeti erényeknek megismertetésével föl-
ébreszsze, ápolja és nemesítse a nemzeti 
önérzetet, a hazaszeretetet és király-
hűséget. A tanításnak épp olyan mér-
tékben kell hatnia a szívre, mint az 
értelemre, hogy a tanuló a múlt isme-
retéből ne csak okuljon, hanem lelke-
sedést és erkölcsi nemesedést is merítsen. 

A történelem tanításának kapcsolat-
ban kell állania a földrajz tanításával, 
a melynek czélja a haza földjének, 
lakosságának, természeti viszonyainak, 

gazdasági és műveltségi állapotának 
megismertetése, s ennek alapján a haza-
szeretet ápolása. 

Nem szorul bizonyításra, hogy e nagy-
jelentőségű czélok elérését szerfölött meg-
könnyítik és sikeressé teszik a szép és a 
népiskola keretébe illő szemléleti képek, 
a melyeken a gyermek lelke elé vará-
zsoljuk a honfoglalást; a magyar király-
ság és a keresztény egyház megalapítását; 
az Árpádkor kimagasló momentumait; 
a magyar királyság fénykorát; a mohácsi 
vész utáni állapotokat; az alkotmány és 
vallásszabadság védelmét; a nemzet és 
a kir. ház kibékülésének korát; a mai 
Magyarország megalakulását; az 1867 
utáni nagy eredményeket. Mindezeket 
szép, s a gyermek felfogási képességé-
hez mért legjellegzetesebb történelmi 
képeken. 

Bemutatjuk a magyar hazát egyes 
szép részeiben s oly képeken, a melye-
ken egyszersmind az illető vidék cse-
lekvő élete is szemlélhető legyen. így 
p. o. Balaton vidéke a halászattal, a 
Magas Tátra az ottani viszonyokkal, a 
Vaskapu és az Alduna, Munkács és vi-
déke (miként a Feszty-körképen), Brassó 
és vidéke, Pozsony és vidéke, Fiume és 
a magyar tengerpart, Alföldi kép, Buda-
pest látképe stb. stb. 

Nem helyeselhetjük azonban a M. T. 
0. B.-nak azon javaslatát, hogy a nép-
iskola czéljaira az általa bemutatott 
jegyzékben fölsorolt s meglevő törté-
nelmi képek másoltassanak; nem pedig 
azért, mivel ezek között sok olyan kép 
van, a melyek a 9—12 éves gyermek 
előtt nehezen érthetők, vagy csaták, a 
melyeknek alig van képző hatásuk, 
vagy olyan részleteket ábrázolnak, a 
melyek a népiskolai történettanításban 
elő nem fordulnak. 

Wlassics minister a népiskola számára 
olyan történelmi, földrajzi és etnográfiai 
szemléleti képeket akar készíttetni, a melyek 
a népiskolai tanítás czélját szem előtt tartva, 
a leggondosabban megállapított motívumok 
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szerint hazai legjelesebb művészeink által 
készítve, tisztán népiskolai tanítási czélra 
szolgáljanak. 

A népiskola IV., V., VI. osztályai 
számára egyelőre negyven ilyen szem-
léleti kép volna készítendő, ezek között 
20 történelmi, 12 földrajzi és etnográfiái, 
végre 8 irodalmi, a mely p. o. Kazinczy, 
Kölcsey,Kisfaludy, Berzsenyi,Vörösmarty, 
Tompa, Petőfi és Arany egy-egy kiváló 
művének illusztrálását és a költő arcz-
képét ábrázolná. 

A képek tárgyait a népiskola néhány 
kitűnő szakegyénéből, néhány iró és 
művészből összeállított bizottság álla-
pítaná meg, figyelemmel a népiskolai ú j 
tantervben fölvett tananyagra. 

A képek elkészítése nyilt pályázat 
út ján volna biztosítandó. Egy-egy kép 
tiszteletdíja 250 fr t volna; a negyven 
kép tehát tízezer forintba kerülne, a 
melyet két év alatt a közoktatási tárcza 
fedezne. 

A képek bírálatát az orsz. képző-
művészeti társulat művészeti, a fönnebbi 
bizottság pedig pedagógiai szempontból 
megbírálná; a pályadíj ez alapon volna 
kiadandó. 

Oly végből, hogy hazai művészeink 
a külföldi legkitűnőbb ilynemű szem-
léleti képeket megismerhessék, a minister 
gondoskodott arról, hogy a franczia, 
angol és porosz közoktatási ministe-
riumok út ján az ottani legjobb nép-
iskolai szemléltető képek beszereztes-
senek. 

Majd, ha ezek a képek elkészülnek, 
hasonló módon kívánja biztosítani a 
minister a népiskola I., II. és III. osz-
tályai számára szükséges szemléltető 
képeket, a melynek tárgyai a beszéd-
értelemgyakorlatok és a magyar népmese 
köréltől vétetnének tisztán magyar mo-
tívumok szerint. 

A képek forgalombahozatala kiadó út-
ján történnék. Fődolog.hogy a szemléltető 

képek, a melyek a népiskola legszük-
ségesebb taneszközei, lehetőleg olcsó 
áron bocsáttassanak forgalomba; ezt 
ismét csak állami támogatással lehet 
elérni, még pedig úgy, hogy a köz-
oktatási tárcza az állami iskolák szá-
mára szükséges példányokat megrendeli, 
azontúl a vállalatot bizonyos összeggel 
segélyezi; ezzel szemben a képek árát 
a ministerium állapítaná meg. 

Wlassics minister a népoktatás terén 
is főleg az oktatás intenzív fejlesztésére 
helyezi a súlyt. Ezt czélozza a népiskola 
számára készült új tanterv; a közelébb 
kiadott nagyfontosságú rendelet az elemi 
népiskolai hatéves tanfolyam és az is-
métlő-iskolázás biztosítása érdekében; 
a népiskolai tanfelügyeletnek az iskola-
látogatásra való terelése; ezt czélozza 
most ismertetett terve: a népiskolai 
szemléltető képek előállítása. Most már 
a hazafias magyar tanítói karra vár a nagy 
föladat, hogy népoktatásunk eddigi nagy 
aránya külső föllendülésének keretében a 
magyar nemzeti népnevelés intenzív fejlő-
dését biztosítsa. Reméljük, derék tanító-
karunk megfelel e nagy föladatnak; ez 
által leginkább biztosítja a maga szá-
mára a nemzet háláját, erkölcsi és anyagi 
elismerését! 

A magyar beszédre való szoktatás 
módja. 

(Válasz Margitai József közleményére.) 

Nagy örömmel olvastam el M. igazgató úr 
két közleményét. Nagyon örülök, hogy most 
már ő is hive a direkt módszernek. Ne vegye 
azonban tőlem rossz néven, ha újra a leg-
határozottabban kijelentem, hogy ő a direkt 
módszert s vele kapcsolatban az egész nép-
iskolai nevelést és tanítást tévesen fogja föl. 
Nyolcz éven át elemi iskolai tanító is voltam. 
Tanítottam 1—1 osztályban 80—90—100 nem 
magyar ajkú gyermeket; ennélfogva eléggé 
megismerhettem a direkt módszert, de meg 
a népiskola valódi czélját s az eszközöket is, 
a melyek ahhoz minket segítenek. 

Mielőtt konkrét tényékkél bebizonyítanám, 
hogy M. igazgató úr a direkt módszert csak 

23* 
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annyiban követi, a mennyiben becses közle-
ményeiben a szavát használja, sok más, a 
vitával szoros kapcsolatban álló állítására nézve 
kell véleményemet elmondanom. 

1. A kultúrpolitikai szempont első sorban 
is azt követeli minden jóravaló magyar taní-
tótól, bogy a nem magyar ajkú gyermekek 
lélekben és szóban jó magyar emberekké 
neveltessenek. E czélt azonban nem fogjuk 
elérni soha, ha, mint Margitai igazgató úr, a 
magyar beszédet a nem magyar ajkú iskolák-
ban a gyermekek anyanyelve alapján gyako-
roljuk. Különben e fölött nem kell vitatkoz-
nunk, inert a magyarországi tanítók egye-
temes gyűlése már 1890-ben így döntött. 

2. Téved M. úr, a mikor a direkt módszer 
föltalálását nekem tulajdonítja. Oly régi ez, 
mint maga a gondolkozó emberiség. Jól em-
lékezem, bogy a 60-as évek elején az én jó 
tanítóm a direkt módszerrel szoktatott a 
magyar beszédre. Margitai igazgató úr az ő 
intézetében ma is fordíttat. Ez tény. Tanít-
ványai is úgy tesznek, mint ő. Azt mondják, 
bogy czélt nem érnek, gyötrik magukat is, 
meg a gyermekeket is. 

3. Miben áll a direkt módszer tartalma és 
formája? — Meg kell erre újra felelnem, mert 
M. igazgató úr, úgy látszik, nem fontolta meg 
jól a direkt módszer lényegéről elmondott 
szavaimat. Azt állítja, hogy az én módszerem e 
direkt módszer „kóros kinövése". Ha így lenne, 
akkor én vétkezném a nevelés és tanítás örök 
törvényei ellen; mert hiszen azt M. igazgató 
úr is bölcsen tudja, hogy kóros állapotot csak 
természetellenes munka okozhat. 

Ha az én fejtegetéseim a természet örök 
törvényeinek megfelelnek, akkor jó úton is 
járok. Lássuk, mit mondanak ezek. 

1. Legyen nevelésed és tanításod igaz! Igaz 
a nevelésed és tanításod, ha helyes, világos, 
alapos, hü, független, komoly, szép. 

2. Hassa át nevelésedet és tanításodat az 
öröm érzelme. Öröm a te nevelésed és taní-
tásod, ha kedélyes, élénk, líj, természetszerű, 
könnyed. 

3. Legyen nevelésed és tanításod harmo-
nikus. Ezzé teszi nevelésedet és tanításodat 
az egység, a fokozatosság, teljesség, arányos-
ság, az életre való kihatása, erkölcsös és 
vallásos tartalma. 

Ha a direkt módszerrel e törvényeknek 
eleget teszek, akkor helyesen cselekszem; ellen-
kező esetben nagyok a hibáim. Hogy M. úr 
vétkezik ellenök, az tény. Bizonyítja két 
kiváló, jeles tanítványa. Az egyik így í r : 
„Margitai igazgató úr módszerével gyötröm 

magamat is, meg tanítványaimat is; mi tőle 
a magyar beszéd szajkoltatását tanultuk." 

A direkt módszernél, de meg az egész nép-
iskolai nevelésnél és tanításnál mire kell 
főképen ügyelnünk? Az elsorolt tanítási tör-
vények kifogástalan értelmezésére és alkalmazá-
sára. Helyesen értelmezzük a tanítás törvé-
nyeit, ha azoknak a 6, 7, 8 éves gyerme-
kek testi és lelki életében való nyilvánulását 
jól ismerjük. 

Nekem, mint nevelőnek, jól kell tudnom 
pl. azt, hogy az igazság, az öröm és a har-
mónia törvényeit a tudós pedagogusok a cse-
csemő, a kisded, a gyermek, az ifjú, az érett 
s öreg emberek életének gondos megfigyelése 
alapján állították föl. Megfigyeléseik közben 
rájöttek arra is, hogy minden törvénynek meg-
van a maga fejlődése, kialakulása. Azután 
meg elmondták nekünk azt is, hogy mi 
tanítók csak az esetben nem teremtünk kóros 
állapotokat az iskolai nevelésben és tanítás-
ban, ha le tudunk szállani a reánk bizott 
gyermekek életvilágába. 

Ha én azt akarom, hogy tanításom sike-
rüljön, akkor szivemnek úgy kell dobognia, 
értelmemnek úgy kell munkálnia, ösztönöm-
nek, vágyamnak úgy kell előtérbe jutnia, mint 
a 6, 7, 8 éves gyermeknél és gyermekben 
tapasztaljuk, a nélkül azonban, hogy nevelői 
hivatásomat csak egy pillanatig is elfelej-
teném. Ezért mondjuk, hogy a nevelés és a 
tanítás művészet. Leszállani a gyermek élet-
világába s tudatosan eljáró nevelőnek is ma-
radni egy és ugyanazon pillanatban, a művé-
szetek művészete. Lássa, M. úr, ez az, a mi 
az ön „direkt" módszeréből hiányzik. A mely 
tanító nem tudja, mint kell a gyermek szel-
lemi életének a körébe leereszkedni, a gyer-
mekiesség helyett gyerekessé vagy pedig 
komoly bölcscsé lesz. 

Nemde, ön észrevette pl. a kedélyességet 
a csecsemő, a kisded, a gyermek, az ifjú 
és az érett ember életében. Kedélyes vala-
mennyi s mégis mennyire eltérően mutat-
kozik mindegyiknél. A 6, 7, 8 éves gyermeket 
csak az ő sajátos kedélyességével (s nem a 
mi teljesen kialakult kedélyességünkkel) lehet 
helyesen nevelni és tanítani. Törekedjék csak 
arra, hogy a 6, 7, 8 éves gyermekek cselekvő, 
érző és értelmi életében helyesen fölismerje 
az igaznak, szépnek, jónak, hűnek, fokozatos-
nak, újnak, természetszerűnek a szerepét; 
vizsgálja meg csak jól, hogy az említett saját-
ságok mennyire fejlődtek ki mint vágyak, 
érzelmek, képzetek bennök s akkor meglátja, 
hogy úgy a direkt módszer, valamint a nép-
iskolai nevelés és tanítás tekintetében egy 
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véleményen leszünk. Ne hozzám, hanem az 
örök törvényekhez tessék alkalmazkodni. 

M. úr azt írja, hogy a gyermek fogalomzavarba 
esik. Ez mutatja legjobban, hogy nem ismeri 
a gyermekvilágot. Fogalomzavarba csak az 
eshetik, a kinek fogalma van; miután a 
6, 7, 8 éves gyermek fogalmat alkotni nem 
tud, fogalomzavarba sem eshetik. Hisz ön is, 
meg én is, meg minden ember legtöbbször 
képzetekkel s nem fogalmakkal dolgozik. 

A direkt módszert csak az alkalmazhatja 
helyesen, a ki a gyermeket ismeri s életét 
nem zavarja össze a magáéval. 

Ha a gyermeket megismertem, tudom, hogy 
mit, hogyan s mennyit nyújtsak vagy fedez-
tessek föl vele a dologban, tárgyban, jelenet-
ben, eseményben és tulajdonságban. 

A direkt módszert már csak azért sem 
értelmezi helyesen, mert a 6, 7, 8 éves gyer-
mekeket efélékkel táplálja: 

„A palatáblának van lapja. A palatáblának 
vannak oldalai. A könyvnek van táblája. A 
palatáblának van rámája. A tollnak van hegye. 
A könyvnek van levele. A könyvnek vannak 
levelei." Stb. stb. (Lásd Margitai „Magyar 
Olvasókönyvét, II. évfolyam".) 

Ha én ma pl. francziául akarnék tanulni s 
tanítóm ily módszert alkalmazna, nem vennék 
tőle két órát sein, pedig nem vagyok 6, 7, 
8 éves gyermek. Tessék megbocsátani, de 
tiszta lélekkel merem állítani, a ki ilyen 
össze-vissza dolgokkal akarja a horvát gyer-
meket a magyar beszédre szoktatni, az 
először nem ismeri a 6, 7, 8 éves gyerme-
kek életét s másodszor nem fogalma, de 
képzete sincsen a direkt módszerről. Meg-
mondom, miért? A direkt módszer nem 
tűri azt, hogy egyforma, teszem föl, a „ mije 
van" tétessék a nevelés és tanítás központjává, 
a 6, 7, 8 éves gyermek munkájának czéljává. 

Mit is mondott Pestalozzi? „Dolog, szám, 
alak, beszéd." 

A fordító rendszer mellett a „mije van"-
nak van létjogosultsága. Nagyon jól ismerem 
én ezt a dolgot; Pancsován én is gyötörtem 
magam vele a 70-es évek végén. A direkt 
módszer nem „mije van? hány van? milyen 
szine van? milyen alakja van?" stbeféle czé-
lokat állít a gyermek elé; azután meg nem 
hord össze egybe palatáblát, könyvet, tollat, 
lapot, oldaft, rámát stbit; nem állít egymás-
mellé a „mije van" kedvéért egymásra nem 
tartozó, harmonikus egészet nem képező dol-
gokat; nem akaszt egy „mije van" -féle ágasra 
mindenféle élet nélkül való szókat és mon-
datokat, hanem, hogy megvalósítsa a tanítás 
igazságát, örömét, harmóniáját, a gyermek 

sajátos életéből veszi magát a dolgot s ezt 
úgy használja föl, a mint a 6, 7, 8 éves 
gyermek önönmagától is fölhasználta volna. 
Hogy ezt az állításomat megvilágítsam, néhány 
példát mondok. Lássa, igazgató úr, a 6, 7, 
8 éves gyermek nem azért szereti a táblát, 
mert az az, a mi, hanem azért, mert ő arra 
a tanító bácsit, társát, a verebet lerajzolhatja, 
vagy azt szétszedheti, meg összerakhatja; nem 
azért tetszik neki a könyv, mert táblája, háta, 
sarka, sarkai (!) vannak, hanem azért, mert 
papirból megcsinálhatja, összevarrhatja, ra-
gaszthatja, beléje betűket rajzolhat, írhat, 
levonó-képeket nyomhat. Ön ezt még nem pró-
bálta meg s így üdvösségét sem értheti. 
Örökké igaz maradt, hogy az embernek csak 
arról lehet tiszta képzete, a mit meg is 
csinált. En végig csináltam a fordító rendszert, 
végig az ön nézete szerint „kóros" direkt 
módszeremet, tehát van is mind a kettőről 
képzetem. No, de én csak egy porszem va-
gyok az ezrek között. Kérdezze meg Magyar-
ország ama tanítóit, a kik az én „kóros" 
módszerem szerint haladnak, megmondják 
majd, mi a helyes. Egyébiránt megmondták 
már sokan e becses lapban is. 

A míg a gyermek a dologképet az ő ko-
rához és erejéhez mérten megérzékíti (meg-
csinálja), maga sem tudja hogyan, de reme-
kül mondja, hogy ez a könyv födele, ez a 
levele, összevarrom, összeragasztom, így ni! 
most szép, ni, az enyém! 

E cselekvések közben remekül szokja meg 
a „mi ez? mit csinálsz? kérdéseket. Nem a 
kérdésekért tanítjuk mi a magyar beszédet, 
hanem magáért a beszédért. A kérdéseknek 
csak közvetítő szerepük van. A kérdések 
arra valók, hogy a tanító fölidézze a dolog-
képet s vele a rá tartozó másikat összeköt-
tesse vagy különválasztassa, de mindig a 
a gyermek sajátos testi és lelki élete szerint. 

A hogy én itt a dolgot röviden jeleztem, 
úgy tanítja a magyar beszédet Sáros vármegyé-
ben Tremkó Mihály Berettőn, Kovács János 
Lemesen, Schönviczky Gyula Kapronczán, Jesz-
trebényi Gyula Girálton, Kosts József, Brosch 
Irma Péchújfaluban és a többi jó tanítótár-
sam. De így tesznek mindenütt szerte e hazá-
ban. Es az eredmény mi ? Nem egy bemagolt 
Szózat vagy Himnusz s egyéb semmi, hanem 
állandósított magyar beszéd. Az ifjúság akkor 
is beszél magyarul, a mikor az iskolát elhagyta. 
Meséje, dala, játéka magyar. Ha ők munká-
jokat az anyanyelvre alapítanák, éppen úgy 
nem érnének czélt, mint mi nem értünk a 
70-es években. Az úgynevezett „tanczélt" 
meg gyönyörűen érik el. Erről meggyőződött 
vármegyénk királyi tanfelügyelője is, a ki 



398 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 0 . SZÁM. 

iskolalátogatásai alkalmával a legszebb elis-
meréssel nyilatkozott a törvényben előírt 
anyag sikeres feldolgozásáról. Ezek az isko-
lák hat évfolyamnak, a gyermekek egytől-
egyig tót ajkúak; a mikor őket beíratták, 
egy szót sem tudtak magyarul. Ezek pedig 
tények. 

4. A direkt módszer fő sajátsága a tanító 
megfelelő hangulata. 

A mit ön erre nézve mondott, az engem 
mélyen elszomorított; mert egy áll. tanító-
képző-igazgató ajkáról jöttek a szomorúságot 
okozó észrevételek. Ön azt mondja: „Láng úr 
olyan modort kíván a tanítótól, a mely sem 
az iskolába nem való, sem pedig nem kivi-
hető. Olyan tanító nem létezik, a ki képes 
volna L. urat hangjának sajátszerű és bűvös 
rezgésében, kellemes és elandalító mozgásá-
ban követni, szeméből erőt és fényt sugároz-
tatni s kinek lelkében bűvös erő volna." . . . 
Fáj a lelkemnek, hogy tanítók tanítója oly 
lelketlenül tud beszélni az imádkoztatás mód-
járól. Nagyon kérem, vegye kezébe dr. Fél-
méri Lajos müvét s olvassa el alaposan az ő 
tanításait, majd megérti akkor, mit jelent a 
tanító hangjának „sajátszerű, bűvös rezgése, 
kellemes mozgása, fényt lövelő nézése". Nem 
„farizeus" a valódi tanító, hanem apostola az 
Istennek és a nemzetnek. Szegény az az 
iskola, a hol a hivatás mélységes szeretete 
hiányzik; mert a hol ez megvan, ott igenis 
„arczfintorgatás és szemmeregetés" nélkül bűvö-
sen rezeg a tanító hangja, édes a mozgása, 
égi fényt lövel a szeme. Hiszi-e M. igazgató 
úr, hogy a szív igaz érzéséből eredő eme 
tulajdonságok nélkül ön a horvátokból jó 
magyarokat nevelhet ? Hiszi-e, hogy — a mint 
ön oly sivár lélekkel állítja — e „tempózá-
sok" nélkül megvalósítja a direkt módszer 
lényegét ? 

Tudja-e, milyen a jó magyar tanító? (Nem 
tudhatja, mert a tanítói erényekből gúnyt 
űz.) A jó tanító mindene a gyermekseregnek; 
napja, a mely a hazaszeretet fényét és mele-
gét löveli a gyermekek lelkébe; messiása, a 
ki a legutolsó hanggal is átviszi gondolatát, 
érzését és vágyát a gyermek szivébe. A gyer-
mek — bigyje el — elfelejti, a mit neki 
magyaráz, de sohasem felejti el bűvös hang-
ját, szeme fényét, kezének áldó mozgását. 

Igaza van önnek, a ki a gyermeket s nö-
vendékeit mélyen, forrón nem szereti, az 
„farizeus", de nem tanító. Vájjon ki szereti 
a gyermeket, az-6, 9J ki vele szajkóztat, vagy 
pedig az, a ki leszáll hozzája s lassan-lassan, 
a hogy a gyermek erejétől telik, magához 
emeli ? 

5. Látom, hogy a direkt módszer lényeges 
mozzanatait egészen figyelmen kívül hagyta. 
Mit mond a direkt módszer fizikai, élettani 
és lélektani fokozataihoz, ezeknek viszonyá-
hoz, felváltásához, a dolog- és szóképekre 
való befolyásukhoz ? Kérem, olvassa el újra, 
a mit erről mondtam e lapokban. 

(Eperjes.) Lány Mihály. 
( B e f e j e z ő k ö z l e m é n y a j ö v ő s z á m b a n . ) 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
-j- A csanádmegyei tanítóegyesület május 

hó 30-án tartotta XXVIII. rendes évi köz-
gyűlését, a tagok élénk érdeklődése mellett, 
Mezőhegyesen. A gyűlésen Székely Lipót al-
elnök elnökölt, a ki magvas megnyitó beszé-
dében megemlékezett Erzsébet királynénk 
gyászos haláláról s bejelentette a közgyűlés-
nek, hogy a választmány az egyesület fájdal-
mának föliratilag adott annak idején kifejezést. 
Üdvözölte ezután a lapunk képviseletében 
megjelent f. szerkesztőt: Ujváry Bélát, majd 
rámutatott a tanítóságot jelenleg foglalkoz-
tató fontos kérdésekre: a Tanítók Háza kér-
désére, a tantervre vízióra és a nyugdíjtörvény 
revíziójára. Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja 
szerkesztője, nagy lelkesedést keltett meleg 
szavakban üdvözölte a csanádmegyei tanítókat. 
Ezután tiszteletbeli tagokká választotta a köz-
gyűlés Kubinyi Mihály kir. tanfelügyelőt és 
Németh Sándor battonyai plébánost, a ki az 
iskola ügyei iránt való állandó érdeklődésével 
nagy hálára kötelezte a tanítóságot s a ki 
ez évben is 100 frtot adott az egyesületnek 
pályadíjak kitűzésére. Az érdemes és nagy-
műveltségű plébános úr megválasztatása egy-
hangú lelkesedést keltett. Az évi jelentést, 
melyet Czirbusz István h. titkár terjesztett elő, 
tudomásul vették. Ez évi jelentésből örömmel 
vettük tudomásul, hogy az egyesület, melynek 
169 rendes tagja van, derék munkálkodást 
fejt ki. Székely Lipót, mint a biráló-bizottság 
elnöke, a pályázatokról tett jelentést. Díjat 
nyertek (25—25 frtot) Erdélyi Sándor nagy-
majláthi és Purjesz Mór makói tanítók, az 
előbbi „a vallásos és hazafias nevelés-oktatás 
fontossága", az utóbbi „a szocziális mozgalom 
veszélyessége, tekintélyt romboló ás hazafiat-
lan iránya" czímű munkájával. A díjat mind-
két munkának a biráló-bizottság jelentése 
alapján nagy dicsérettel adták ki. Két mun-
kájáért egyhangú dicséretben részesült Beney 
Antal, lapunknak is munkatársa. A számvizs-
gáló-bizottság jelentése után Purjesz Mór a 
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Byugdíjtörvény revíziójáról értekezett; higgadt, 
alapos és kitűnően előadott fejtegetéseit a köz-
gyűlés nagy figyelemmel hallgatta. A központi 
választmány nevében az előadó a következő-
ket indítványozta: 1. A tanító szolgálati ideje 
30 évben állapíttassék meg. 2. Fizetésemelés 
alkalmával, az állami tisztviselőkkel egyfor-
mán, a tanító 50% helyett 3 3 ° / o - o t fizessen. 
3. A tanító özvegye férje 5 évi működése 
után is részesüljön segélyben, a férj 10 évi 
működése után pedig ennek egész nyugdíját 
kapja, mint özvegyi ellátást. 4. A tanítók 
árváiról 20. életévökig történjék a gondos-
kodás. 5. A tanítóknak a 70-es évek előtti 
szolgálatát is számítsák be. 6. A kántortanítók 
jövedelmét a helyi hatóság és a kir. tanfel-
ügyelő együttesen állapítsák meg. 7. A tanító 
éveinek beszámítása azon a napon kezdődjék 
meg, a mely napon működését megkezdette. 
A közgyűlés ezeket az indítványokat elfogadta, 
figyelembevételüket a ministeriumnál kérni 
fogja s hozzájárulásra a többi tanítóegyesület-
nek is megküldi. Az Országos Bizottság 
átiratáról Czirbusz István h. titkár tett 
jelentést. A közgyűlés kimondotta, hogy a 
szabad egyesületek eszméjét pártolja s kívá-
natosnak tartja, hogy a kisebb egyesületek 
szűnjenek meg. Majd a Tanítólc Háza kérdését 
tárgyalták óty lelkesedéssel és szeretettel, mely 
dicsőségére válik a csanádmegyei tanítóegye-
sületnek. Egyhangúlag elhatározták, hogy a 
3 frtos tagsági díjból 1 frtot a Tanítók 
Háza javára fordítanak mindaddig, míg az 
egyesület alapítványa az 1000 frtot eléri; 
ugyancsak egyhangúlag és nagy lelkesedés 
közt kimondották, hogy a Tanítók Háza 
eszméjét országos fontosságúnak tartják s azt 
magukévá tevén, a közoktatásügyi ministernél 
kérelmezni fognak, liogy az Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület és a Tanítók Háza végrehajtó 
bizottságának kérvényét lcedvezőleg kegyeskedjék 
elintézni. (Örömmel látjuk, hogy a hevesmegyei 
határozat követőkre talál. Szerk.) Ezután 
elhatározták, hogy az iskola védelmét czélzó 
szabályrendelet alkotására kérik föl a megyét. 
Az eddigi elnök (Strausz Gyula) lemondván, 
következett az elnökválasztás. Szavazattöbb-
séggel megválasztották Horváth Illés polg. 
isk. igazgatót, az egyesület egyik megala-
pítóját s 25 éven át volt elnökét, a ki azonban 
ezúttal a választást nem fogadta el, s így 
az elnökválasztást egy következő közgyűlésen 
fogják megejteni; addig az egyesület ügyeit 
Székely Lipót alelnök vezeti. A csanádmegyei 
tanítóegyesület közgyűlésén arról győződtünk 
meg, hogy ez a derék egyesület hivatása 
magaslatán áll: tagjait egytől-egyig ügy-
buzgóság és munkaszeretet hatja át s csak 

az szükséges, hogy az egyesület kellő vezetés 
alá kerüljön. Erre nézve remélhetőleg a 
gyűlésen ezúttal meg nem jelent s tisztelet-
beli taggá választott kir. tanfelügyelő is meg 
fogja tenni azt, a mi az ő hatáskörében van 
s a csanádmegyei tanítóegyesület, múltjához 
méltó módon, továbbra is békés egyetértéssel 
fog a kultúra és a közügy javára munkál-
kodni. A közgyűlés után közebéd volt, melyen 
éltették a királyt, Wlassics ministert, lapunk 
szerkesztőjét, Horváth Illést, a közgyűlési 
előadókat és a pályanyerteseket, a mező-
hegyesi iskolaszéki elnököt stb. (K.) 

A A krassószörényvármegyei tanító-
egyesület Y. nagy- és közgyűlését Oravicza-
bányán tartotta. A közokt. minister e derék 
egyesület nagygyűlését személyének Pogány 
Károly vármegyei főispán által való képvisel-
tetésével tüntette ki. A róm. kath. templom-
ban tartott ünnepélyes isteni tisztelet után 
vette kezdetét a nagygyűlés, több mint 200 
főnyi tanítóság s számos vendég részvételé-
vel. A nagygyűlés lelkes hangulatát nagyban 
emelte Dengi János dr. kir. tanf., valamint 
Speidl Ernő elnök s Pogány Károly főispán-
nak beszéde, ki is lendületes szavakban biz-
tosította a tanítóságot, mindenkori hathatós 
támogatásáról. A nagygyűlést üdvözölték még 
a helyi bizottság (Kruesz apát), a község elül-
járósága (B as t ins jegyző) s a járás nevében 
(3Iotsidlovszky főszolgabiró). A nagygyűlés 
második pontját az Erzsébet királyné fölött 
tartott emlékbeszéd képezte, a melyben 
Flaschner Vilmos oraviczai polg. isk. igazgató 
megható szavakkal emlékezett meg a királyt 
és nemzetet ért nagy veszteségről. A lendüle-
tesen előadott szép beszéd nagy tetszést ara-
tott. Acs János polg. isk. tan. (Resiczán) tar-
tott ezután fölolvasást a kézügyességi (slöjd) 
oktatásról. A tanulságos és szakszerűségről 
tanúskodó fölolvasást élénken megéljenezték. 
A tanítók egyesületi életének fejlesztése czí-
mén Schciffer György resiczai társ. tanító 
által előadott tétel körül élénk vita támadt, 
a melyben (laal József (Karánsebes), Zöld 
József (Lúgos), Huszár Imre (Stájerlak), Qre-
gnss Gyula (Bethlenháza) és Keszler Károly 
(Orsova), vettek részt. A nagygyűlés az elő-
adó javaslatát fogadván el, a hivatalos tanító-
egyesületek föntartása mellett foglalt állást. A 
Tanítók Háza fölállítása érdekében mint eddig, 
úgy ezután is minden lehetőt el fog követni 
az egyesület s egyúttal megszavaz 100 frtot. 
Ezután az elnökség lelkes szavakban indít-
ványozta, hogy az egyesület megalapítója 
Dengi János dr. kir. tanfelügyelő az egye-
sület tiszteletbeli tagjává választassák. Szűnni 
nem akaró éljenriadallal fogadták el ez indít-
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ványt s a kir. tanfelügyelő megható szavak-
ban mondott köszönetet. A közgyűlés tárgy-
sorozatán levő jelentésekből bárki meggyőző-
dést szerezhetett az egyesületnek sokoldalú 
buzgó és czéltudatos működéséről. Az egve-o _ _ o j 
sülét főjegyzője: Mihalik Sándor, szerkesz-
tője: Keszler Károly, pénztárosa: Marosi 
Ármin s Zöld József tanszermuzeumi őr való-
ban oly buzgó munkásságot fejtettek ki, hogy 
a közelismerést méltán megérdemlik. A fő-
jegyzői jelentésből kiemeljük a következő 
adatokat: Az egyesületnek van 302 rendes, 
10 pártoló, 1 alapító, 1 tiszteletbeli, össze-
sen 314 tagja. Áz egyesület 7 járáskörre 
oszlik; ezek kétszer, t. i. őszszel s tavaszszal 
tartottak gyűlést, a mely gyűlések eredménye 
14 gyakorlati tanítás, 13 fölolvasás és érte-
kezés, 5 szabad előadás s 1 emlékbeszéd. A 
szerkesztő jelentéséből: Az egyesület lapja a 
„Népoktatás" 800 példányban jelent meg s 
a megyén kívül is elterjedt. A czikkek olda-
lanként 1 frttal díjaztatnak. A tanszermu-
zeumi őr jelent.: Az 1 év előtt alakult tan-
szermúzeum 360 korona 85 fill. ért. képvisel 
s 178 kötetben 89 müvet tartalmaz. A pénz-
táros jelentéséből kiemeljük, bogy az összes 
bevétel 1387 frt 76 kr., a kiadás pedig 
1265 frt 94 kr. volt s így a pénztári marad-
vány 121 frt 82 kr. Az egy év előtt alapí-
tott dr. Dengi János segély-alap 562 frt 
33 krral rendelkezik. Az 1899/1900. évi költ-
ségvetésben 2044 frt 82 kr. bevétellel szem-
ben 1375 frt kiadás állapíttatott meg. A köz-
gyűlés napirendjén volt még az alapszabályok 
módosítása is, melyek az elnökség által java-
solt formában fogadtattak el. A szükséges 
választások megejtése után a közgyűlés d. u. 
1 órakor ért véget. Délutáni Va2 órakor 150 
terítékű díszebéd volt a Korona-szálló nagy 
termében, a melyen a főispánon, kir. tanfel-
ügyelőn és a helyi bizottságon kívül a helyi 
hatóságok képviselői (Virányi táblabíró, Patzák 
őrnagy az egész honvéd-tisztikarral, Gyurgye-
vich főfelügyelő, B'áhr Róbert takarékp. igaz-
gató, Muntean ügyvéd, dr. Mangiuca járás-
orvos, dr. Scheda stb.) is megjelentek. 

cx Az ungmegyei általános néptanító-
egyesület szobránczi járásköre Jószán tar-
totta meg rendes tavaszi gyűlését. Ernői 
János jószai g. kath. lelkész szép beszéddel 
köszönte meg a körnek, hogy tavaszi köri 
gyűlését községében tartja s üdvözölte a 
jelenlevőket. Grigássy Károly elnök megnyitó 
beszédében fejtegette azt, hogy mily nagy 
befolyással van a nevelésre és tanításra az, 
ha a tanítók a családot — mint az iskola 
fundamentumát — szoros viszonyban tartják 
az iskolával. Gyakorlati tanítást Monies 

Mihály helybeli tanító tartott a beszéd- és 
értelemgyakorlatból, igen ügyesen mutatta 
be kartársainak, hogy mikép szokta ő tót 
tanítványaival az iskolai tárgyakat megismer-
tetni és leírni. Majd következtek a felolva-
sások; az elsőt „Csevegés nevelészeti szempont-
ból" tartotta: Molnár Amália szobránczi áll. 
tanítónő, melyben kimutatta a vegyes osz-
tályok (leány és fiu) káros hatását több 
szempontból, humorosan hasonlította össze a 
tanító és tanítónőt az iskolában. Benke 
Zsigmond vajnatinai állami tanító az évzáró 
vizsgálatok mikénti megtartásáról igen tanul-
ságosan értekezett. Az indítványok során 
Grigássy Károly a Tanítók Házáról szólván, 
töbhek hozzászólása után elhatározták, hogy 
a kör a f. évi közgyűlésen indítványozza, 
hogy az ungmegyei tanítóegyesület adjon 
pénztárából egyszersmindenkorra 1000 frtot a 
„Tanítók Házá"-T'a,. Elnöknek megválasztották: 
Grigássy Károly porosztói, alelnöknek pedig 
Záboray János zanadkai áll. tanítót. Gyűlés 
után közös ebéd volt a jószai fürdőben. 

Az alsó fehérvármegyei általános tanító-
egyesületnek vízaknai járásköre Vingárdon 
tartotta tavaszi közgyűlését, a melyen több 
tanügybarát is résztvett. A gyűlésen a 
következő tárgyak intéztettek el: Az elnöki 
megnyitó és a mult ülés jegyzőkönyvének 
felolvasása után Szűcs József vingárdi állami 
tanító a 11-ik osztályban tartott sikerültnek 
nyilvánított tanítást a számtanból. Érdekes 
és tanulságos felolvasást tartottak: Makkai 
Kornélia vízaknai állami tanítónő „a leány-
gyermekek fegyelmezéséről" és Szilágyi József 
alamóri állami tanító „az iskolába behozott 
rossz szokásokról". Takács István vízaknai 
állami tanító ajánlatára kimondja az egye-
sület, hogy az „Eötvös-alap országos tanítói 
egyesület" sorába testületileg belép, egy-
úttal a „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" által folyó év márczius hó 30-án 
tartott tavaszi közgyűlés eszméjét a „Tanítók 
Háza" ügyében hozott határozatot és felhívást 
mind a 7 pontjában elfogadja és magáévá 
teszi. Végül a tisztújítás ejtetett meg. Elnök 
lett Oriskó János, alelnök Takács István, 
jegyző Szilágyi József. Az őszi közgyűlést 
Vízaknán fogják megtartani. 

X A fogarasvármegyei tanítótestület 
alsó-járási fiókköre f. évi május 20-án tar-
totta meg tavaszi közgyűlését. A gyűlést 
megelőzőleg Kálboreán György a tizedes 
törtekről tartott sikerült tanítást. — Albáni 
Miklós elnök szép és velős megnyitója után 
Szentgyörgyi József olvasta föl a fogaras-
vármegyei tanítótestület segélyegvesületének 
alapszabályait, melyeket a kör elfogadott. 
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Kodrea György felolvasta , Mike'p lehet oda 
hatni, hogy az egészségtannak meglegyen a 
kellő hatása a nép minden rétegére nézve?" 
czímű vitatételét. Felolvasó a népéletből 
merített és élénken festett képekben bemu-
tatja korunk azon általános sorvadását, mely 
a testi nevelés elhanyagolásából származik. 
Rámutat több oly módszerre, mely által az 
okos hygiénia a népbe is átvihető s a végén 
azon erős érvekkel megokolt indítványnyal 
él, hogy a sokat hangoztatott meseóra 
helyett inkább adjunk külön órát az egész-
ségtannak. A köri gyűlés ezí az indítványt 
elfogadja. Wagner Adolf szépen kidombo-
rítja a „Tanítók Háza" magasztos ideáját 
és javasolja, hogy tanítótestületünk lépjen 
be annak alapító tagjai sorába, kötelezvén 
nemkülönben az egyes tagokat is a belépésre, 
de tetszés szerinti díjjal. Javaslatát elfo-
gadták. Több kebli ügy elintézése után a 
gyűlés véget ért. 

A fehérmegyei ált. tanítóegyesület 
sárbogárdi járásköre május hó 25-én tartotta 
30. rendes évi gyűlését. Elnök Herder Károly 
nagyhantosi tanító szívélyesen üdvözli a meg-
jelent tagokat és vendégeket s hálával emlé-
kezik meg a közoktatási kormány gondos-
kodásáról a tanítók javára, különösen pedig 
jelenlegi ministerünkről, dr. Wlassics Gyula 
ő nagyméltóságáról, ki igen sokat tett a 
tanítók érdekében. Napirend előtt Berger 
Vilmos Závodszky Istvánt, a kör jegyzőjét 
üdvözli a járáskör nevében 25-éves műkö-
désének befejezése alkalmából. Kiemeli, hogy 
ő a kör keletkezése óta annak jegyzője és 
munkás tagja; de községében is igen tisztelt 
néptanító, ki úgy az iskolában, valamint a 
társadalomban is csak tiszteletet szerzett a 
tanítói karnak. A gyűlés lelkes éljenzéssel 
üdvözölte Závodszky kartársat, ki meghatottan 
mondott köszönetet kartársainak ezen szives 
üdvözlésért. Haraszthy Károly sárbogárdi tanító 
a „Jellem fejlesztése a népiskolában" czím 
alatt tartott föl olvasást. Értekezésében külö-
nösen kiemeli a vallásosságot, mint egyik 
legfontosabb eszközét a jellem fejlesztésének, 
de kívánja, hogy a tanító ne csak tanítsa a 
vallásosságot, hanem példás vallásossággal 
legyen maga is útmutatója. A fölolvasás a 
hallgatóság elismerését és köszönetét kiér-
demelte. El is határozta a közgyűlés, hogy 
ezt a szép értekezést néhány lapban közöl-
tetni fogja, különösen annak bizonyítására, 
hogy az általános tanítótestületeknek majdnem 
minden gyűlése a vallásos nevelést hangoztatja 
és szivvel, lélekkél miveli is. Utána Berger 
Vilmos sárbogárdi tanító „A közönséges tört-
számok ismertetésének módszere" czímű érte-

kezését olvasta föl. Előadásában kiválóan a 
szemléltetést kívánja alkalmaztatni a törtszámok 
megértetésére és a kisebb számokkal kívánja a 
müveleteket alkalmaztatni a népisk.-ban és végül 
néhány tételben összefoglalja a módszeri elveket. 
A kartársak nagy figyelemmel kisérték az érte-
kező előadását, s munkásságáért jegyzőkönyvi 
köszönetet mondtak. Ennek kapcsán Herder 
Károly elnök fölemlíti, hogy az osztatlan nép-
iskolában a törtszámokkal való müveletet nem 
tartja szükségesnek, hanem elfogadva érte-
kezőnek kiindulását a szemléltetve tanítás-
ról, csak a köz. törtszámok megismertetését 
végzi, azután pedig a tizedes törtekre való 
átváltoztatását. A műveleteket csak tizedes 
törtszámokkal végezteti. Ezt az osztatlan 
iskolára nézve ajánlatosnak tartja és a gyűlés 
elfogadta. Az indítványok során Keck Géza 
sárbogárdi tanító indítványozza, hogy intéz-
kedést kell tenni, hogy a 12. évet még be 
nem töltött gyermekeknek cselédkönyvet ne 
adjanak. Elfogadtatott. Egyben kiküldetett egy 
Haraszthy Károly, Berger Vilmos és Keck 
Géza tagokból álló bizottság, hogy a járási 
főszolgabírót keressék meg ezen intézkedés 
keresztülvitelére, valamint arra is, hogy a 
vármegyei bizottság által kiadott rendeletet 
foganatosíttassa a községek által, hogy a 15 
éven aluli gyermekek a korcsmázástól és 
zajos vigalmaktól és szivarozástól eltiltassa-
nak, mert az egyszerű átirat nem használt 
ebben semmit. Ha ez nem történik meg, akkor 
a tanítóság a gyermekek közerkölcsiségének 
további ellenőrzéséről lemond és a felelősséget 
magáról elhárítja. A „Tanítók Háza" és vele 
kapcsolatos „bentlakás tanítók gyermekei 
számára" mielőbbi fölállíthatása érdekében 
Berger Vilmos indítványozza: 1. Fizessen 
minden tanító minden 100 frtnyi fizetése után 
10 krt a nyugdíjadóval kapcsolatban. 2. Ezen 
fizetés mindig fönmaradjon. Indokolásában 
kiemeli ezen állandó jövedelemnek magasságát 
(12—15.000 frt évenkint), és hogy nem ter-
helné túlságosan a tanítóságot. Az eljárásra 
nézve a tanítók országos bizottságának kéri 
indítványát beterjeszteni. Ezen indítványt a 
közgyűlés lelkesülten magáévá teszi és az 
indítványt beterjeszti. Végül elnök zárszava 
után, melyben a kartársakat lankadatlan haza-
fias működésre és összetartásra hívja föl, a 
gyűlés véget ért. (B. V.) 

A Beregvármegye általános tanítóegye-
sületének szolyvai köre Volóczon tartotta 
meg tavaszi körgytilését, melyen a rendes 
tagokon kívül résztvettek: Egán Ede min. 
biztos, Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő, a 
kerület gör. kath. lelkészei s tanítói és még 
sok érdeklődő vendég. A gyűlést istenitisz-
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telet előzte meg a helybeli g. bath, templom-
ban. Szabó Elemér szolyvai áll. isk. igazgató-
tanító, körelnök, megnyitó beszédében buzdí-
tólag hívta föl a kartársak figyelmét a gyűlés 
tárgysorozatára, különösen pedig annak egyik 
pontjára, a Tanítók Házára, mely korszakalkotó 
intézmény lesz s a tanítók családi életére 
üdvös befolyást fog gyakorolni. A megnyitó 
beszéd után az elnök tudatja a körgyüléssel, 
hogy jelenlegi tanügyi férfiainknak egyik 
dísze: Halász Ferencz min. osztálytanácsos 
úr levélileg volt kegyes a körgyülést üdvö-
zölni, a mit a gyűlés örvendetes tudomásul 
vett s tanügyi férfiaink e kiváló tagjának 
— mint a beregvármegyei jelenlegi tanügy 
alapvetőjének és gondozójának — táviratilag 
fejezte ki hálás köszönetét, iránta érzett 
ragaszkodó szeretetét. Zágonyi Gyula volóczi 
áll. isk. tanító gyak. tanítása, a „ Tavasz"-ról 
sikerültnek nyilváníttatott. Leviczky Miklós 
b.-szt.-miklósi áll. isk. tanító feszült figyelem 
és meleg érdeklődés közt tartotta meg a 

o ~ 

Tanítók Házá-ról felolvasását, mely a gyűlésre 
rendkívül lelkesítőleg hatott. A tagok köte-
lezték magukat, hogy személy enkint 2—2 frtot 
adakoznak e nemes ezélra s fölkérik a vár-
megye tanítóegyesületének közp. választmányát, 
hogy a juniusi közgyűlésen javasolja, hogy 
ezen áldozatot a vármegyében levő összes kar-
társak hozzák meg; valamint ennek elfoga-
dására kérje föl a hazai összes vármegyék közp. 
választmányait. Seresné - Vodicska Gabriella 
szolyvai áll. isk. tanítónő felolvasása a „Kézi-
munka tanításá"-ról sikerültnek nyilvánít-
tatott. A munkácsi kör szabályrendelete, 
csekély módosítással elfogadtatott, s ennek 
értelmében tiszteletbeli tagoknl megválasz-
tattak : Halajthy Mór szolyviii főszolgabíró, 
a járás tanügyi fejlődésének fáradhatatlan 
apostola és legerősebb támasza; valamint 
Fankovics Antal volóczi gör. kath. lelkész, 
érdemes tanügybarát. A megüresedett jegyzői 
tisztre Seresné-Vodicska Gabriella szolyvai 
áll. iskolai tanítónőt választották meg. A 
jövő körgyülést Hársfalván tartják. Ezután 
Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelő ismertette a 
járás tanügyi fejlődésének viszonyait s azok 
előmozdítását segítő tényeket. Egán Ede 
min. biztos hatásos beszédben fejtette ki, 
hogy az itteni szegény, műveletlen ruthén 
nép boldogítása érdekében a nagymélt. kor-
mány által hozott nagymérvű áldozatok csak 
akkor hozzák meg a kívánt eredményt, ha 
a kötelességének tudatában álló tanítóság, 
fáradhatlan munkálkodásával ezt a műveletlen 
népet értelmesekké és szorgalmasakká neveli 
és alakítja át, minek előjelei már is örven-
detesen és mindig nagyobb mérvben mutat-

koznak. Fankovics Antal volóczi gör. kath. 
lelkész vázolta azt a szép egyetértést, össze-
tartást, mely az egyház és az itteni állami 
iskolák közt van, minek következtébe a váll-
vetve mozdíthatják elő e jobb sorsra érdemes 
ruthén nép boldogulását, szellemi fejlődését; 
köszönetet mond a kir. tanfelügyelő úrnak, 
a ki ezt a harmonikus viszonyt ápolja, gyara-
pítja. Erre a gyűlés véget ért. 

ífc A sárosmegyei általános népnevelő-
egyesület tapolyi körének gyűlése Zborón folyt 
le. Három járás tanítói gyűltek itt egybe, 
hogy egymást oktassák, lelkesítsék s így minél 
nagyobb sikerrel oldhassák meg magasztos 
föladatukat, a mely reájok Sárosmegyének 
határszéli járásaiban várakozik. Megható képet 
mutatott e gyűlés. II. Rákóczy Ferencz ott-
honában, a hol áll még a régi kastély, a száz hárs, 
a templom, a melyben annyiszor imádkozott 
nemzete szabadságáért, együtt láttunk 60—70 
tanítót, tanítónőt, óvónőt, az eperjesi óvó-
és tanítónőképző 80 növendékét, a szekcsői, 
makoviczai és tapolyi járás magyar művelt 
közönségét s mindezek élén a vármegye lelkes 
és buzgó kir. tanfelügyelőjét. Felejthetetlen 
lesz előttünk a zborói gyűlés. A gyakorlati 
tanítások, nemkülönben a fölolvasások sok szép 
gondolatot vetettek fölszinre. Fédás Adolf, 
zborói igazgató-tanító gazdag tapasztal at-
ról tanúskodó ügyességgel mutatta be, mint 
szoktatja tanítványait az Írásbeli összeadásra; 
Szvoboda Ilonka meg szépen sikerült beszéd-
és értelemgyakorlati tanítást tartott a mada-
rakról; Téglás Lajos nagyon tanulságos fölol-
vasásban elmondta véleményét a Margitai és 
Láng között folyó vitáról. Határozottan Láng 
álláspontjára helyezkedik. Érveit saját gya-
korlati működéséből vette. Fölemlítette a többi 
között, hogy egy bányatelepi iskolában tót, 
ruthén, horvát és mimet anyanyelvű tanít-
ványai voltak. 0 tisztán a magyar beszéddel 
szoktatta őket nemzeti nyelvünk ismeretére. 
Az előirt tanítás-anyagot földolgozta. A gya-
korlati tanításokat és a fölolvasást részletesen 
megvitatták. Miután a zborói történeti neve-
zetességgel bíró helyeket fölkeresték volt, 
szekerekre ültek s megnézték a remek fekvésű, 
valóban riagy fénynyel berendezett bártfai 
fürdőtelepet. Délután a bártfai népnevelési 
választmány szövetkezve az eperjesi óvó- és 
tanítónőképzővel, a Tanítók Házára s a bártfai 
népnevelési választmány czéljaira hangversenyt 
rendezett. A választmány a tiszta jövedelem-
nek reá eső részéről lemondott, így a Tanítók 
Háza alapjának 52 frt 50 kr jutott . Jóaka-
rattal, kitartással sokat tehetünk, csak legyen 
bennünk egy kis bátorság is és azután meg 
ne vessük még a 2—5 frtos tiszta jövedel-
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meket sem. A Tanítók Házá-nak s a megyei 
internátusnak tisztán járásköri gyűléseiken 
most majdnem 70 frtot szereztünk. E mellett 
meg agitáltunk is czéljainkért. A gyűléseinken 
résztvett müveit társadalom tiszta fogalmat 
szerzett úgy a Tanítók Házá-ról, mint a megyei 
internátusról, a mi tagadhatatlanul nagy nye-
reség. Ha a gyűlések alkalmával (kétnapos 
gyűléseken este, egynapos gyűléseken d. u. 
4—5-ig) hangversenyt rendezünk, szoros kap-
csolatba hozzuk az intéző köröket a magunk 
dolgaival. A gyűléseken a városok, járások, 
megyék vezető elemei látják lelkes önműve-
lődésünket, a hangversenyeken meg űjra azt, 
hogy a magyar tanító saját véreért mint 
tud önzetlenül dolgozni. Zboró, Bártfa dicső 
múltja, a két város jelen müveit társadalmá-
nak mélyen érző szive eltöltötte lelkünket a 
fokozottabb hivatásszeretet soha el nem fogyó 
s mindig jobban és jobban gyarapodó tápláló 
forrásaival. 

O A bácsbodroghvármegyei általános 
tanítóegyesület apatini járásköre Bács-
Bresztováczon tartotta rendes tavaszi gyűlését 
Treer János ideiglenes elnök vezetése alatt. 
Kvanduk Mariska óvónő jól sikerült gyakor-
lati előadást tartott, a melyen mindnyájunkat 
igen kellemesen meglepett az, hogy a tisztán 
német ajkú szülők 3—5 éves gyermekei 
folyékonyan és értelmesen feleltek magyar 
nyelven. A gyűlés örömmel szavazott köszö-
netet és elismerést a fáradhatatlan kartárs-
nőnek. Ha minden óvónő ily lelkesedéssel 
teljesítené kötelességét, mily könnyűséggel 
oldhatnék meg a nem-magyar tannyelvű 
iskolák kérdését! A gyakorlati előadás után 
a kör tagjai a bresztováczi községi iskola 
egyik termében gyülekeztek, a hol megjelent 
Gräff Nikáz kir. tanfelügyelő is. A gyűlésen 
jelen voltak még: Bach J. plébános, Zányi 
Bódog jegyző, F'rittmann M. biró, több esküdt 
és községi képviselő. A jegyzőkönyv fölolva-
sása és hitelesítése után rátér a gyűlés a 
kitűzött tételek tárgyalására. I. Mit tehet a 
népnevelés a gyermekek minden lépten-nyomon 
mutatkozó tálérettségének meggátlására? E té-
telt a bezdáni t.-testület nevében Farkas 
Ferencz, a bogojevai t.-testület nevében Mol-
nár Gábor adta elő. Első a túlérettség okául 
a házinevelés elégtelenségét és ferdeségeit és 
a társadalmi bajokat állítja, kimerítően oka-
datolt és szépen kidolgozott munkálatában; 
utóbbi terjedelmes és számos idézettel támo-
gatott dolgozatában az okot a vallás-erkölcsi 
nevelés elhanyagolásában keresi. A gyűlés, 
minthogy a két dolgozat egymást kiegészíti, 
Graft' N. kir. tanfelügyelő úr indítványára 
mind a két dolgozatot elfogadja s azok össze-

vonásával és egy új határozati javaslat készí-
tésével Farkas Ferenczet bizta meg. — II. 
Mi módon lehetne a Nagy-Alföldön a házi-
ipart a népiskolák segítségével — tekintetbe véve 
a helyi viszonyolcat — meghonosítani és terjesz-
teni? E tételt a bezdáni t.-testület nevében 
Czirfusz János, a monostorszegi t.-testület 
nevében pedig Gubicza Kálmán dolgozta ki. 
A gyűlés mindkét előadó határozati javas-
latát, mely szerint ők a házi-ipart az ismétlő-
iskolában óhajtják megismertetni és meg-
kedveltetni, — elfogadja s e tételnek a vár-
megyei közgyűlésen való előadásával a máso-
dik előadót bizta meg. - III. Miként lehetne 
az él. iskolában czélszerűen használható költe-
mények összegyűjtését eszközölni? Előadó Németh 
Imre határozati javaslatában kimondatni kéri, 
hogy a köri gyűlés a költemények összegyűj-
tésére bizottságot küld ki. Hat. javaslatát 
egyhangúlag elfogadták és a vármegyei köz-
gyűlésen való előadással is őt bizták meg. — 
A tételek tárgyalása után a bezdáni t.-tes-
tület két indítványt terjeszt elő. Az egyik az 
ügyrend kinyomatására vonatkozik, a másik-
ban azt javasolja, hogy ezentúl minden 
tanítótestület a maga községében, valamint 
együttesen a járásköri gyűlések alkalmával 
műkedvelői, pedagógiai s egyéb élőadásokat 
rendezzen a Tanítók Háza javára. A kör 
örömmel üdvözli az indítványozó testületet, 
egyhangúlag elfogadja indítványát s egyúttal 
megkéri az apatini tanítótestületet, hogy az 
őszi gyűlés alkalmával ily előadást rendezzen. 
A közel jövőben tehát már tettekkel siet leg-
kedvesebb eszménk, a Tanítók Házának meg-
valósítására a bácskai tanítók kis töredéke, az 
apatini kör. A gyűlés befejezése előtt Gräff 
N. kir. tanfelügyelő azon kéréssel fordult a 
kör tanítóihoz, hogy az elemi iskolák új 
tanítási tervezetére vonatkozó tárgyilagos 
bírálatot küldjék be hozzá folyó évi aug. hó 
l-ig. Végül az elnök köszönetet mondva a 
vendégeknek szives megjelenésükért, a gyű-
lést bezárja. Ezután Jakobb J. bresztováczi 
ig.-tanító bemutatta 100 törzsű, mozgó szer-
kezetű méhesét s annak kezelési módját. Jól 
végzett munka után ebédre gyűlt a tanítóság. 

(z.) 

53 A Tanítók Háza javára a csanádmegyei 
általános tanítóegyesület gyűlésén Korhecz 
Czelesztin, Kálnay Albert és Lengyel János 
7 frt 30 krt gyűjtöttek és adtak át nekünk. 
Ugyancsak erre a czélra Hrupcsó Samu (Gyön-
gyös-Pata) 1 frtot küldött be. Az adományokat, 
a melyekért köszönetet mondunk, elküldtük 
Schmidt Albin úrnak, az Eötvös-cdap pénztá-
rosának. 
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Királyi Pál emlékezete.* 
Mi volt az ő égő szive ? 
Honszerelem szent oltára. 
Mi volt az ő dicső lelke? 
Szép, jó, igaz lángolása. 
Égő szive mikor dobbant: 
Aldá a hont és nemzetet. 
Dicső lelke a mikor tett: 
Szép, magasztos, nagy volt a tett. 

Virág fakad, virág nyilik, 
Szín és illat gyönyört szórnak . . . 
Virág volt az ő lelke is: 
Színe, java szépnek, jónak. 
Hő, bátorság és szelídség 
Szent hatalma élt ő benne; 
Iránytűje bölcseség volt, 
Honszerelmét ez vezette. 

Gyámoltalan, koldus, béna, 
Kiket baj, kín űzött, hajtott: 
Az ajtaján bízó hittél 
És reménynyél kopoghatott. 
S mint a testté vált szeretet: 
Nyomor élé ő úgy álla; 
S éledt, vidult a küzködő, 
Eltűnt élte sivársága. 

S miért tett így mindent, mindent, 
Mi életét magasztalta: 
Hogy a mit a hon ő neki, 
0 a honnak visszaadja. 
Magyar haza hű gyermeke: 
Légy honodnak hű bajnoka, 
Nemzetednek emelője, 
Küzdelmének bajvívója. 

Tanulj tőle, ki e hazát, 
Népét, nyelvét úgy szerette, 
Érte lángolt, érte küzdött 
Szive, lelke, karja, tette. 
Tanulj tőle öreg, ifjú, 
Gyermeksereg tanulj tőle! 
Szeresd hazád és nemzeted, 
S tanidj, haladj, — csak előre! 

Minké Béla. 

* S z a v a l t a egy t a n u l ó a f. év i m á j u s h ó 2 5 - é n az 
„Orsz . M a g y . I s k . - e g y e s ü l e t " á l t a l a X. k e r . k á p o l n a -
t é r i i s k o l á b a n r e n d e z e t t s K i r á l y i P á l e m l é k é n e k szen-
t e l t ü n n e p s é g e n . 

-SSM*  

I R O D A L O M . 

Az Iparosok Olvasótárának V. évfolyamából 
megjelentek a következő füzetek: A művé-
szetek történetéből. Irta: Csizik Gyula Alig 
lehetne ily kis könyv keretén belül jobban 
bevezetni az olvasót a művészetek történetébe, 
mint az a szerzőnek sikerült. — Az iparban 
szereplő ásványok. í r t a : dr. Szterényi Hugó. 
Y. évfolyamának 1. száma. A graphit és az 
azbeszt ismertetésével foglalkozik e füzetben 
dr. Szterényi Hugó, kinek érdekes természet-
tudományi értekezéseit nagy haszonnal olvas-
hatja mindenki, a ki tanulni akar. — Elek-
tromos elemek és akkumulátorok. í r ta: Csopey 
László. A fizika egy részének: a villamos-
ságnak kimerítő népszerű ismertetése ez a 
kis füzet. — Apróságok a természettudományok 
köréből. í r t a : dr. Szterényi Hugó. A szerző e 
füzetben harmadik sorozatát adja a termé-
szettudományok köréből vett „apró ságok 
nak; itt is érdekfeszítően beszél egész csomó 
oly természettudományi kérdésről, a mely 
mindenkit érdekel, s a melyről mégis csak 
nagyon kevesen tudnak. Az Iparosok Olvasó-
tára egy-egy füzetének ára 30 kr. — Ugyan-
csak Lampel R. (Wodiáner F. és fiai) kia-
dásában jelentek meg a következő munkák: 
Politikai számtan. í r t a : Havas Miksa, a 
pozsonyi r kereskedelmi akadémia tanára. II. 
kiadás. Átdolgozták: Bogyó Samu és Havas 
Miksa. Ára 1 frt 20 kr. — Közgazdaságtan. 
í r ta : Jónás János, a pozsonyi kereskedelmi 
akadémia igazgatója. Felső kereskedelmi isko-
lák és ezekkel rokon intézetek használatára. 
Nagyon jó kézikönyv. Ára 1 frt 60 kr. — 
Geometria. Szerkesztette: Lengyel Sándor, 
székesfővárosi kereskedelmi iskolai igazgató. 
A felső kereskedelmi iskolák számára. Négy-
íves, szép kivitelű ábrákkal telt tankönyv. 
Ára 50 kr. — Alkalmi és emlékbeszédek. Irta: 
dr. Koltai Virgil. A könyvben kilencz beszéd 
van: Kisfaludy Károly, Széchenyi István, 
Czuczor Gergely, Baross Gábor emlékezete, 
gyászbeszéd Erzsébet királyné fölött, beszéd 
Jókai Mór 50-éves írói jubileuma alkalmával, 
beszéd az 1848. törvények 50-ik évfordulóján. 
Tíz halhatatlan és Az új ezredév küszöbén. 
Ára 1 frt. — Stilisztika és Olvasókönyv. A 
polgári és felsőbb leányiskolák III. osztálya 
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számára írta: Derne Károly. Ára fűzve 1 frt. 
Nagyon jó tankönyv; melegen ajánljuk. 

A görög építési stílusokat ismerteti és ma-
gyarázza dr. Gyomlay Gyula, nagy munkájá-
nak most megjelent füzetében, mely a „Nagy 
Képes Világtörténet, 26-ik füzete. Egy füzet 
ára 30 kr. Hetenkint egy füzet jelenik meg. 
A munka részletfizetésre is kapható, a kiadó-
társaságnál (Révai Testvérek írod. Int. R.-T. 
Budapest, Üllői-út 18.). 

A „Magyar Könyvtár" most küldi szét 
májusi füzeteit, melyek között ezúttal négy 
az eredeti és csak egy a fordított munka. Áz 
utóbbi Moliére „Botcsinálta Doktor"-a, egyike 
a nagy franczia vigjátékiró legnépszerűbb 
darabjainak, melyet tudvalevőleg már Kazinczy 
magyarosított. Gabányi fordítása biven tükrözi 
vissza a mű népies nyelvét. — A régi magyar 
klasszikusok közül a „M. K." most Virág 
Benedektől ad egy füzetre való „válogatott 
költeményt", melyeket Zlinszky Aladár állított 
össze és látott el bevezetéssel, valamint 
jegyzetekkel. — Az újabb magyar irók soro-
zatában ezúttil Tapp Dániel és Murai Károly 
jelennek meg; amaz „Utolsó szerelem és 
egyéb elbeszélések" cz. munkájával, emez 
„Mese-mese" cz. füzetével. A május havi utolsó 
füzet: a „Kerékpáros-káté", dr. Korchmáros 
Kálmántól. Az eddig megjelent füzetek bő 
jegyzékét — számok, szakok és szerzők sze-
rinti lajstromokkal — kívánatra ingyen küldi 
a kiadóczég: Lampel R. (Wodianer F. és fiai) 
könyvkereskedése, Budapest, Andrásy-út 21. 
Egy szám ára 15 kr. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: Vári Szabó 
István kiskunhalasi közs. iskolaszéki elnök-
nek és az iskolaszéknek az ottani szegény 
tanulók felruházására fordított 265 forint 
ért. adományért; Kovács Károly dálnoki 
lakos ügyvédnek, a ki a dálnoki kisded-
nevelő és nevelést segélyezőintézettel szem-
ben hatóságilag megállapított, mintegy 
1050 frt követeléséről ezen intézet alapja 
javára lemondott. 

Kinevezte: Dezső Lajos sárospataki áll. 
tanítóképző-int. igazgatót a VII. fiz. oszt. 
III. fokozatába, Kovássy Zoltán m.-szigeti 
áll. tanítóképző-int. r. tanárt a VHI. fiz. 
oszt. III. fokozatába eddigi minőségükben és 
jelenlegi állomásukon való meghagyás mel-
lett; Nagy József losonczi áll. tanítóképző-
int. zenetanárt, Sennyei József k.-félegyházai 
áll. tanítóképző-int. segédtanárt jelenlegi 

állomásukon való megyhagyás mellett rend. 
tanárokká a IX. fiz. oszt. II. fokozatába; 
Adorján Miklós csurgói, Czöndör Sándor 
temesvári, Benedeit Samu kolozsvári, TJlrich 
Vendel znióváraljai, Stanlcovich Lajos modori, 
Lovass Gyula csurgói, Belle László szent-
keresztúri, Svarba József lévai, Schmidt Ber-
talan m.-szigeti áll. tanítóképző-int. gya-
korló-iskolái tanítókat a X. fiz. oszt. III. foko-
zatába eddigi működési körükben s jelenlegi 
állomásukon való meghagyás mellett segéd-
tanárokká; Havraneh János oki. tanítót a 
temesmoraviczai áll. el. népiskolához r. taní-
tóvá; Fangh Erzsébet kolozsvári és Lengyel 
Mihály nagyszőllősi áll. polg. isk. s.-tanítónőt 
illetve s.-tanítót a X. fizetési oszt. 3-ik foko-
zatába r. tanítónővé illetve tanítóvá. 

Előléptette: Lenhardt Károly modori, 
Arányi Antal iglói, Zajzon Dénes losonczi, 
Mátray Gyula csurgói, Hetényi Kálmán m.-
szigeti áll. tanítóképző-int. igazgatókat a 
VIII. fiz. oszt. II. fokozatából, valamint 
Hoffmann Amália szabadkai áll. tanítónő-
képző-int., Borbély Samu székely-keresztúri 
áll. tanítóképző-int. igazgatókat a VIII. fiz. 
oszt. III. fokozatából az I. fokozatba; Somogyi 
Géza znióváraljai, Szabó József aradi, Mar-
gitai József csáktornyai áll. tanító-, Patalti 
Irma győri áll. tanítónőképző, Peres Sándor 
budapesti áll. seg. Fröbel-féle óvónőképző-
int. igazgatókat, Bedő Dénes sz.-keresztúri 
áll. tanítóképző-int. tanárt a VIII. fiz. oszt. 
III. fokozatából a II. fokozatba; Bussu 
Viktor losonczi áll. tanítóképző-int. tanárt a 
IX. fiz. oszt. II. fokozatából az 1. fokozatba; 
Vigh Ferencz dévai, Bergmann József modori 
áll. tanítóképző-int. segédtanárokat a X. fiz. 
oszt. II. fokozatából az I. fokozatba; Bépay 
Dániel kolozsvári, Kuszailla Péter dévai áll. 
tanítóképző-int. segédtanárokat, Váltár Ella 
s.-szt.-györgyi áll. seg. közs. óvónőképző-int., 
Tordai Grail Erzsi Erzsébet-nőisk. r. tanító-
nőket a X. fiz. oszt. III. fokozatából a 
II. fokozatba; Grosschmidt Margit Erzsébet-
nőisk. zenetanítónőt, Watzesch Janka győri 
áll. tanítónőképző-int. segédtanítónőt a XI. fiz. 
oszt. II. fokozatából az I. fokozatba, Szerda-
helyi Julia Erzsébet-nőiskolái zenetanítónőt, 
Baur Irén budapesti áll. tanítónőképző-int. 
kézimunka-tanítónőt a XI. fiz. oszt. Hl. foko-
zatából a H. fokozatba; Debreczeni Márton 
balassagyarmati államilag segélyezett közs. 
polg. isk. r. tanítót a X. fizetési oszt. 1. foko-
zatába ; Molnár János czeglédi áll. polg. isk. 
r. tanítót a X. fizetési oszt. 2. fokozatába; 
Szittyái Géza moóri és König Antal hatvani 
áll. polg. isk. s.-tanítókat a XI. fizetési oszt. 
2. fokozatába. 
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Segély-, ill. gyámpénzt jfutalványozott: 
Bikis Fülöp somostelki gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Lázár Anikónak évi 150 frtot; 
néh. Géressy Márton szatmári ev. ref. volt 
tanító özv., szül. Perényi Erzsébetnek évi 
302 frtot; néh. Kapocsi József volt lövői róm. 
kath. tanító özv., szül. Schütz Jankának évi 
196 frtot; néh. Klein Illés nagyváradi volt közs. 
tanító özv., szül. Breuer Paulinának 330 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Kucsera Imre 
törökszentmiklósi róm. kath. tanítónak évi 
470 frtot; Lanka Jakab balázstelki gör. kel. 
munkaképtelen el. isk. tanítónak évi 150 
fr tot ; Kis Sándor mezőtúri munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 310 f r to t ; Grábory 
István kecskeméti közs. el. isk. tanítónak 
évi 580 frtot; Varga Márton li.-szoboszlói 
munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 440 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
H. M. J. Ha sem a pályázati hirdetésben, 

sem díjlevelében nem volt szó arról, hogy a 
szünidő folyamán a gazdaságban is köteles 
segédkezni, nem kényszeríthetik erre. Ha el-
bocsájtással fenyegeti az „írnok úr", forduljon 
panaszával a főszolgabirósághoz. — N. K. 
Emöd. Ön semmi újat sem mondott nekünk. 
A terménybeli fizetések tarthatatlan voltáról 
mi már czikkeket is közöltünk. — Kl". S. 
Yerpelét. Ha az államilag segélyezett osz-
tályba még vehetők föl növendékek, akkor 
bizony nehezen adják meg egy másik felek, 
iskolának az államsegélyt. De tekintettel a 
leírt körülményekre, megpróbálhatják. Okve-
tetlenül forduljanak előbb a viszonyokat is-
merő kir. tanf. úrhoz. — Tátraalji. A szer-
kesztőségnek nincs módjában iskolák számára 
taneszközöket „kieszközölni." Kérjék a kir. 
tanf. útján a közokt. ministeriumtól. — B. 
0. Gyorok. Gyűlési tudósításait mindig szí-
vesen és köszönettel veszszük. — A tanító-
egyesületek tisztelt elnökeit kérjük, hogy 
a gyűlésekről lapunk számára, egyesületük 
érdekében is, tudósításokról gondoskodni szí-
veskedjenek. — Cs. J. Ai'ad. Köszönjük, a 
24. számban közöljük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gazdasági kiegyezés foglalkoztatja 

jelenleg úgy a magyar, mint az osztrák kor-
mányt. Szélt Kálmán magyar ministerelnök a 
képviselőház f. hó 3-iki, szombati, ülésén ki-
jelentette, hogy az osztrák kormánynyal még 
nem sikerült megállapodásra jutnia. A kép-
viselőház erre a jövő hét közepéig fölfüg-
gesztette üléseit. Mikor e sorokat írjuk, az 
alkudozások még folynak. 

— Egyesületi jubileum. A „Győrvidéki 
Tanítóegyesület" f. hó 3-án ünnepelte fenn-
állásának 25. évét. A jubileumon a közoktatás-
ügyi ministert Molnár Viktor min. tanácsos, 
a tanítóság ez őszinte, igaz barátja képviselte. 
Megjelentek továbbá: a város és a megye elő-
kelősége, élén gróf Laszberg főispánnal, Halász 
Ferencz osztálytanácsos, a püspök, a káptalan, 
a hitfelekezetek, kath. autonomia, ügyvédi ka-
mara és különféle intézetek képviselői, dr. 
Németh A. főigazgató, Szabó Károly soproni 
kir. tanfelügyelő, több budapesti kiküldött és 
lapunk képviseletében Lakits Vendel főmunka-
társ. A benczések templomában tartott ünne-
pélyes „Te Deum" után kezdetét vette a 
jubiláris közgyűlés a vármegyeház nagytermé-
ben, nagy közönség jelenlétében. Karácson 
Imre dr. elnök szép megnyitó beszéde után 
Molnár Viktor min. tanácsos a minister, a 
polgármester a város, Groda alispán a vár-
megye, Lakits V. a „M. T. O. Bizottsága" és 
a „Néptanítók Lapja", Szőke István a buda-
pesti tantestület és Schön József a „Népne-
velők Budapesti Egyesülete" nevében üdvö-
zölték a jubiláris tanítóegyesületet. A minis-
ternek üdvözlő táviratot küldtek. Majd Kele-
men elszavalta Ujlaky Géza lendületes alkalmi 
költeményét. A díszbeszédet Buschek Antal 
esperes-plebános, az egyesület tiszteletbeli 
tagja tartotta, ékesszólásával mindeneket ma-
gával ragadva. Nagy G. úrhölgy társadalmi 
kérdésről olvasott föl, Jilg E. pedig az egye-
sület 25 éves történetét adta elő. Az ünnep 
lefolyása ritka sikerűnek mondható s örven-
detes jelenségnek az, hogy a tanítók ügye 
iránt az egész társadálom érdeklődött. Délben 
ebéd volt a vigadóban, este táncz és tombola 
a lövő-kertben. Az egyesület lapja: a „Tan-
ügyi Értesítő" kiválóan sikerült ünnepi számot 
adott ki, emléklap alakjában. 

— A tanítógyiilésekröl érkezett tudósí-
tások egy részét, a nagy tárgyhalmaz miatt, 
egyéb közleményekkel együtt, lapunk jövő 
számára kellett halasztanunk. Az egyesületi 
életben megnyilvánuló tevékenységet mi na-
gyon fontosnak tartván, szívesen és köszönet-
tel veszszük a gyűlésekről szóló tudósításokat, 
csak arra kérjük az egyesületek igen tisztelt 
hirlaptudósítóit, hogy tudósításaikat, lapunk 
jelszavához képest röviden és velősen írják 
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meg s inkább általános érdekű eszméket, mint 
helyi jelentőségű mozzanatokat vegyenek föl. 
Különösen kérjük, hogy a Tanítók Háza ügyé-
ben hozott határozatokat pontosan közöljék 
velünk, mert a központnak erre nézve tájé-
kozottnak kell lennie. Az eddig beérkezett tu-
dósításokból örömmel látjuk, hogy a Tanítók 
Házának létesítése a tanítóság közóhajtását ké-
pezi. Mi, részünkről, sohasem kételkedtünk 
ebben, de szükséges ezt országszerte gyülésileg 
is kinyilatkoztatni. 

— A gazdasági tanfolyamra ezernél több 
okleveles tanító folyamodott. Ez is egyik jele 
annak, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák mi-
nisterünk egyik legéletrevalóbb alkotása, A 
folyamodók közül ugyan sokan fognak csa-
latkozni, de talán sokaknak nem lesz oly 
keserű a csalódás, ha előre megírjuk, hogy 
első sorban azokat fogják a tanfolyamra föl-
venni, a kik - jogosítványnyal — gazdasági 
ismétlő-iskolánál már működnek, másod sorban 
pedig olyanokat, a kiknek működése helyén 
alapos a kilátás a gazd. ismétlő-iskola mielőbbi 
életbeléptetésére. A kik az idén nem jut-
hatnak be a tanfolyamra, a jövőre a siker 
nagyobb kilátásával folyamodhatnak. A gazd. 
tanfolyamra beérkezett kérvényeket most tár-
gyalják a közokt. ministeriumban s onnan a 
földmívelési ministeriumba teszik át, a hol 
rövid idő alatt elintézik. 

— Az esztergomi kir. kath. tanítóképző-
intézet ifjúsága tanárai vezetése alatt f. hó 3-án 
tanulmányi kirándulást tett Budapestre. Meg-
nézték a Mátyás-templomot, a honvédszobrot, 
melyet meg is koszorúztak, és a Nemzeti Mu-
zeumot. A kirándulókat a Madách-utczai közs. 
iskolai tanítótestület vendégelte meg. 

— Jótékonyság. A budapesti tanítótestület 
meg akarván jutalmazni a szorgalmas és jó 
magaviseletű tanulókat, két (50—50 forintos) 
ösztöndíjat oszt ki junius végén azon tanuló 
gyermekek között, kiknek apjuk fizető tagja 
az Eötvös-alapnak. Még elemi iskolai tanulók 
is folyamodhatnak érte. A folyamodványokat 
junius 15-ig vagy Szőlce István tantestületi 
elnökhöz, vagy Schön József tantestületi tit-
kárhoz kell küldeni 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A lévai állami 
tanítóképzőben jövő 1899/1900-ik tanévre az 
első évfolyamnál 3, egyenkint 100, — 7, egyen-
kint 90, — 6, egyenkint 80 forintos köztartási 
kedvezményes, és 2, egyenkint 60 forintos 
segélyezési hely üresedett meg. Az ezek egyi-
két elnyerni óhajtó, 15 évet betöltött, ép és 

egészséges, közép vagy polgári iskola 4 osz-
tályát sikerrel végzett növendékek az igazgató 
tanácshoz intézendő s születési, tanodai, or-
vosi, újraoltási és oly községi bizonyítvány-
nyal ellátott kérvényüket, melyben a szü-
lők vagyoni állapota és a család kiskorú tag-
jainak száma tüntetendő ki, folyó évi junius 
hó 20-áig küldjék be az intézet igazgatósá-
gához. Tanítók gyermekei előnyben részesül-
nek. A kik a fent kitett előképzettséggel nem 
bírnak: azokra nézve a magyar nyelv, szám-
tan, földrajz és történelemből leteendő vizsga 
idejéül junius hó 30-ik napja állapíttatott meg. 

— Pályamunkák. A „Magyar Tanítók Tu-
rista Egyesülete" 60 koronás irodalmi pályáza-
tának határideje f. é. május hó 15-én lejárt. 
Ezen időre összesen 8 pályamű érkezett be, 
a következő jeligékkel: 1. számú: „Ha a föld 
Isten kalapja " 2. számú: „A ki mer az 
nyer". 3. szárrní: Szabadba ki". 4. számú: „Oh 
természet, óh dicső természet . . . 5 . számú: 
,A jó pap holtig tanul . . . . a jó tanító is". 
6. számú: „Kossuth". 7. számú: „Mindenek 
előtt a haza". 8. számú: „Istenem adj erőt, óh 
csak erőt . . . . " A pályaművek már kiadat-
tak egy tanárok és tanítókból álló 5 tagú 
biráló-bizottságnak, melynek javaslatára az 
egyesület választmánya junius hó 24-én tar-
tandó ülésében fog dönteni. A biráló-bizott-
ság jelentése, valamint a választmány hatá-
rozata, a „Turista Közlöny" 6-ik számában 
fog megjelenni. Budapesten, 1899 május hó 
25-én. Moussong Géza, ügyvivő-alelnök. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyarországi 
Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai év kez-
detére nevezett árvaházba néhány új tanító-
árva fog fölvétetni. A betöltendő helyek közül 
az egyik a pestmegyei tanítók alapítványi helye 
s így erre csakis pestmegyei tanító árvája pá-
lyázhat. A többi helyre Magyarország 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 jogosultság-
gal nem birnak és a kiknek szülőik az árva-
házi egyesület tagjai voltak és kötelezett-
ségöknek 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 egye-
sület pénztárába kell előzőleg befizetni. A föl-
vétel iránti folyamodványok legkésőbb f. évi 
junius 20., d. e. 12 óráig Tóth József kir. 
tanácsos, pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, 
mint az egyesület elnökéhez (Budapest, VIII. 
kerület, Szentkirályi-utcza 3. sz.) küldendők. 
A folyamodványhoz melléklendők: 1. a föl-
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veendő árva keresztlevele (születési bizonyít-
ványa), 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 föltüntető 
családi értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi 
bizonyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az 
árva teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya 
minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát, 
7. hivatalos okirat arról, hogy az özvegy anya 
és annak árvái kapnak-e és mennyi segély-
pénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy 
bármely más alapból, 8. az atya, esetleg az 
anya tanító voltát igazoló bizonyítvány és 
9. az anyának, esetleg a gyámnak két tanú 
előtt aláírt abbeli nyilatkozata, hogy az árva 
számára a tanítói nyugdíjalapból járó neve-
lési pótlékot és az általa esetleg élvezett más 
ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. Tóth 
József, egyesületi elnök. Röhn József, árva-atya. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhé-
szeti szaktanárok folyó évi junius hónapban 
az alábbi helyeken és napokon tartják elő-
adásaikat. 1. Tóth János első kerületi, szék-
helye Kis-Kun-Félegy háza: 12-én Túrán, 13-án 
Hévizén, 14-én Űjszászon, 15-én Káván, 
16—17-én Szecsőn, 20-án Beodrán, 21-én 
Pádén, 22-én Csókán, 23v-án Feketetón, 24-én 
Szőregen, 26-án Alpáron, 27-én Nagy-Réven. 
2. Abaffy József második kerületi, székhelye 
Pápa: 6-án Fertő-Szent-Miklóson, 7-én Hegy-
közön, 8., 9., 10-én Sopronban a tanítóképez-
dénél, 11-én Nagy-Martonban, 12-én Nagy-
Czenken, 13-án Német-Lövőn, 14-én Csepregen, 
15-én Bőn, 16-án Sajtoskálon, 17-én Dénes-
falván, 18-án Keczölön, 19-én Mihályin. 3. Valló 
János harmadik kerületi, székhelye Pozsony-
Ligetfalu: 15-én Vágselyén, 16-án Tarnóczon, 
17-én Alsó- Játtán, 18-án Nagy-Surányon, 19-én 
Komjáthon, 20-án Ivánkán, 23-án Pogrányon, 
24-én Nyitrán, 25-e'n Elecsken, 26-án Felső-
Récse'nyen, 27-én Galgóczon, 28-ánMaduniczon. 
4. Rózsa János negyedik kerületi, székhelye 
Sárospatak: 3—4-én Borkuton, 5-én Ráhón, 
6-án Veresmarton, 7-én Máramarosszigeten, 
8-án Farkasréven, 9-én Nánfalun, 10-én Szur-
dokon, 11-én Dragomérfalun, 13—14-én Akna-
Sugatagon, 17-én Radácson, 19-én Tárczán, 
20-án Daróczon, 21-én Dobon, 22-én Szent-
Mihályon, 23-án Eperjesen. 5. Forgách Lajos 
ötödik kerületi, székelye Arad: 5-én M.-Pécskán, 
6-án Battonyán, 7-én Mezőhegyesen, 8-án Ref.-
Kovácsházán, 9-én Bánhegyesen, 10-én M.-Ko-
vácsházán, 12—13-án Tót-Komlóson, 14-én 
Pitvaroson, 15-én Ambrózfalván, 16-án Nagy-
Lakon, 17-én Földeákon, 19-én Csorváson, 

20-án Orosházán. 6. Abend András hatodik 
kerületi, székhelye Nagy-Enyed: 6-án Bálinczon, 
7-én Szilhán, 9-én Balázsfalván, 11-én Er-
zsébetvároson, 12-én Segesváron, 13-án Apá-
czán, 14-én Földváron, 15-én Bothfalun, 16-án 
Höldtövényen, 18-án Vledényen, 19-én Fekete-
Halmon, 20-án Keresztényfalván, 22;én Zer-
nesten, 23-án Törcsváron, 24-én O-Folyán, 
25-én Barcza-Rozsnyón. 7. Nagy János hetedik 
kerületi, székhelye Kolozsvár: 3-án Gyalun, 
4-én Nagv-Kapuson, 5-én Erdőfalván, 6-án 
Magyar-Gyerő-Monostoron, 7-én Bökényen, 
8-án Zentelken, 9-én Bánífy-Hunyadon, 10-e'n 
Csúcsán, 11-én Közép-Füldön, 12-én Nagy-
Almáson, 13-án Tóttelken, 14-én Magyar-Nagy-
Somboron, 15-e'n Hid-Almáson, 16-án Kis-
Esküllőn, 17-én Magyar-Újfalun, 18-án Borsán, 
19-én Bonczhidán. Kovács Antal, országos 
méhészeti felügyelő. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoz-
tak : csongrádi közp. iskolai tanítók gyűjtése 
1 fr t 80 kr; Hrupcsó Samu 10 k r ; Szabó 
Ambrus 20 kr; Unátyinszky Leona 10 kr ; 
Ludaics Száva 5 kr ; Kolumbán Károly 20 kr ; 
K. Btasék Piroska 20 kr : Fozsgay Károly 
25 k r ; Hnth Miklós 10 kr; Bajza Dezső 
10 kr ; Neményi Imre dr. 5 f r t ; Rott József 
10 k r ; Szatmármegyei tanítóegyesület 11 frt 
(ebből 8 frtot Kótai Lajos gyűjtött a köz-
gyűlés után az ebéd alkalmával); Weber Gyula 
10 k r ; Knopfler Sándor 1 f r t ; Erdődi Lipót 
10 kr. Eddigi gyűjtésünk 2493 frt 35 kr. 
(A Ma. Ta. Kaszinója által kezelt összeggél 
együtt befolyt összesen 2511 frt 82 kr.) 

— Gyűlések. Az ugocsamegyei ált. tanítói 
egyesület halmii járásköre folyó hó 9-én Halmi-
ban tartja rendes tavaszi közgyűlését. — A 
turóczmegyei általános tanítói egyesület folyó 
évi junius 10-én Stubnyafiirdőn tar t ja köz-
gyűlését. Az osztott iskolák tantervéről érte-
kezik. Jlakita I. A Tanítók Háza, az interná-
tusok és az Eötvös-alap szintén napirenden 
vannak. 

— Halálozás. Szabó Albin székesfővárosi 
elemi népiskolai tanító 28 éves korában, 8 
évi tanítóskodás után, folyó évi május hó 
26-án elhunyt. — Zundánovícs Lázár nagy-
budméri gör. kel. szerb néptanító életének 64., 
tanítóskodásának pedig 33. évében elhunyt. 
Áldás emlékükön! 

T a r t a l o m : N é p i s k o l a i s z e m l é l t e t ő k é p e k . (H . ) — 
A m a g y a r beszédre v a l ó s z o k t a t á s . Lány M i h á l y . — 
E g y e s ü l e t i é le t . — S z ü n ó r a : K i r á l y i P á l e m l é k e -
ze t e . Minké Bé la . — I r o d a l o m . — H i v a t a l o s rész. — 
T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n f é l é k . 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 23-ik számához. 

Pályázat ösztöndíjra. 
A „ p a n c s o v a i Gromon D e z s ő m a g y a r n y e l v -

t e r j e s z t ő e g y e s ü l e t " 100 frtos „Mi l l enniumi 
ö s z t ö n d í j " - á r a p á l y á z a t o t h i r d e t . 

F o l y a m o d h a t n a k é r t e o ly m a g a s a b b r a n g ú m a g y a r 
t a n n y e l v ű t a n i n t é z e t e k l á t o g a t ó i , k i k n e k a p j a v a g y 
a n y j a P a n c s o v a v á r o s á b a n , H e r t e l e n d y f a l v a , S á n d o r -
egy l i áza és Széke ly -Keve t e l e p e s k ö z s é g e k b e n , A lmás , 
( i l o g o n , F ranz fe ld , C z r e p a j a , T . - V á s á r h e l y , R.-TJjfalu, 
Do lova , S ta rosova , H o m o l i c z , Bresz továcz , B á r á n y o s 
és B o r c s a k ö z s é g e k b e n n y i l v á n o s i s k o l á n á l m ű k ö d i k 
v a g y m ű k ö d ö t t . 

Az i g a z g a t ó - t a n á c s h o z j u n i u s 30-á ig b e n y ú j t a n d ó 
k é r v é n y e k h e z v a g y o n i és i s k o l a i b i z o n y í t v á n y csa to-
l a n d ó . 

P a n c s o v á n , 1899 m á j u s 25-én . 
(407—1—1) Az i g a z g a t ó s á g . 

P Á L Y Á Z A T O K . 
P á l y á z a t a r á k o s c s a b a i ev. r e f . k á n t o r t a n í t ó i 

á l l á s r a . T a n í t ó i fizetés : e g y h á z t ó l k é s z p é n z 60 f r t ; 
k ö z s é g t ő l d e p u t á t u m - i l l e t é k 50 f r t ; rozs az e g y h á z t ó l 
50 v é k a ; f a p é n z 30 f r t ; 2 kocs i s z é n a , j e l e n b e n 
b á r ó L a f f e r t család á l t a l p é n z ü l fizetve 21 f r t ; 11 h o l d 
s z á n t ó f o l d haszoné lveze te ; 2 h o l d l e g e l ő i l l e t é k a köz-
l e g e l ő b e n ; t a n d í j m i n d e n g y e r m e k t ő l 2 f r t , n ö v e n d é k e k 
s z á m a 7 5 — 8 5 ; l akás . K á n t o r i fizetés : e g y h á z t ó l kész-
pénz 30 f r t ; s t ó l a ; t e m e t é s 50 k r , b ú c s ú z t a t ó 1 f r t 
50 k r . K é r v é n y e k f o l y ó év i j u l i u s l - i g a l u l í r o t t h o z 
k ü l d e n d ő k . Rákos -Csaba , 1899 m á j u s hó . T ö r ő La jos , 
ref . l e l ké sz . (421—11—2) 

S o ó s v e r t i k é r e ( p o s t a B a r a n y a - S e l l y e ) s z e p t e m b e r 
l - r e o k l e v e l e s r e f o r m , k á n t o r t a n í t ó , t a n í t ó n ő - k é p e z d é t 
v é g z e t t i f j ú , e se t l eg 1896/97. t a n é v v é g é i g óvónői 
o k l e v e l e t n y e r t s k é t év a l a t t t a n í t ó i o k l e v e l e t sze-
rezn i f o g ó óvónő k e r e s t e t i k . J a v a d a l o m : á l l a m s e g é l y 
204 f o r i n t ; e g y é b k é s z p é n z 05 f o r i n t ; t a n d í j a k k a l , 
i n g a t l a n o k j ö v e d e l m é v e l e g y ü t t , m é r s é k e l t e n szá-
m í t v a 3 6 8 f o r i n t ; m e l y h e z 32 f o r i n t á l l a m s e g é l y 
k é r v é n y e z v e van . Y é g ü l szép k é n y e l m e s l a k á s ( h á r o m 
szoba, k o n y h a , k a m a r a , p a d l á s , p incze , n a g y ker t ) , 
l ' á l y á z a t i o k m á n y o k j u l i u s 15-ig i s k o l a s z é k h e z kü l -
d e n d ő k . ( 4 3 2 — I I - 2 ) 

A s z e n t a i ev. ref . p r e o r á n s t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á -
z a t o t h i r d e t e k . A h i v a t a l o s a n f ö l s z á m í t o t t j a v a d a l o m 
becsös szege föld, t e r m é n y és k é s z p é n z b e n , t isz tes-
séges l a k á s o n k ívü l 609 f r t 47 k r . A d u n á n t ú l i ev. 
ref e g y h á z k e r ü l e t n e k a r e n d e s t a n í t ó k v á l a s z t á s á r ó l 
1896. é v b e n h o z o t t s z a b á l y r e n d e l e t e 14. § - a sze r in t 
f ö l s ze r e l t p á l y á z a t i k é r v é n y e k j u l i u s 5- ig a l u l í r o t t h o z 
k ü l d e n d ő k be . A m e g v á l a s z t o t t t a r t o z i k á l l o m á s á t 
f. év i a u g u s z t u s 20-ig e l fog la ln i . K a d a r k ú t ( S o m o g y -
m e g y e ) , 1899 m á j u s 27. Mozsony i S á n d o r , t a n . biz. 
e l n ö k . ( 4 3 5 — H — 2 ) 

Az i p o l y s z é c s é n k e i r ó m . k a t h . k á n t o r t a n í t ó i 
á l l o m á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J ö v e d e l e m : 30 p m . 
rozs, p á r b é r ; 2 p m . b u z a o s t y a s ü t é s r e ; 16 bécsi 
mázsa s z é n a ; 2 öl t ű z i f a ; 62 f r t f ö l d h a s z o n b é r ; 
21 f r t b o r p é n z ; 4 5 — 5 0 f r t t a n d í j , 10 f r t i s m é t l ő -
o k t a t á s i d í j ; 25 f r t a l a p í t v á n y i , s t ó l a és o f f e r a ; 
123 f r t á l l a m s e g é l y . L a k á s a 2 szoba, 1 n y i l t k o n y h a , 
1 k a m r a , ól. A l a k á s m e l l e t t k e r t . P á l y á z a t i h a t á r -
idő 1899 j u n i u s 27. F i s c h e r Ágos ton , p l é b á n o s Ipo ly -
s z é c s é n k é n , u. p. N a g y f a l u , H o n t m e g y e . (445—I—1) 

L á b a t l a n ! ( E s z t e r g o m m . ) ev. ref. o r g o n i s t a - t a n í t ó i 
á l l o m á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . K é t s z o b á s l a k á s o n 
k í v ü l f ö ld , t e r m é n y es ké szpénzbő l á l ló j a v a d a l m a 
400 f r t r a v a n h i v a t a l o s a n fö lbecsü lve . Okleve les 
p á l y á z ó k k é r v é n y ü k e t f o l y ó évi j u l i u s 10- ig a l á b a t -
l a n i ev . r e f . le lkészi h i v a t a l h o z k ü l d j é k b e . Ezen 
á l l o m á s s z e p t e m b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . ( 4 5 1 — I I — 1 ) 

A „ S z e r e t e t " orsz. e g y e s ü l e t á l t a l B u d a p e s t e n 
l é t e s í t e t t „ H ü l y é k m e n h á z á b a n " a v e z e t ő - o k t a t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t n y i t t a t i k . P á l y á z h a t n a k n ő t l e n e l e m i , 
v a g y p o l g á r i i sko la i t a n í t ó k . A k i k h ü l y é k i n t é z e t é r 
b e n m á r m ű k ö d t e k , e l ő n y n y e l b i r n a k . É v i fizetés 
400 f r t , l a k á s és t e l j e s e l l á t á s . A m e g v á l a s z t o t t 
6 h a v i p r ó b a i d ő u t á n v é g l e g e s í t t e t i k . K e l l ő e n föl -
szere l t k é r v é n y e k az e g y e s ü l e t t i t k á r i h i v a t a l á b a 
( B u d a p e s t , VI I I . M á t y á s - t é r 5 /b . ) l e g k é s ő b b j u n i u s 
15-éig k ü l d e n d ő k be . ( 4 3 1 — I I — 2 ) 

R e s i c z a i (Krassó -Szörénym. ) ev. ref . v e g y e s i s k o l a 
k á n t o r t a n í t ó i h i v a t a l á r a p á l y á z a t n y i t t a t i k . J a v a -
d a l o m : k é t szoba és k o n y h á b ó l ál ló l a k á s . T a n d í j : 
azon g y e r m e k e k fizetik, k i k n e k szülői az e g y h á z fon-
t a r t á s á h o z n e m j á r u l n a k , f o l y ó i sko la i é v b e n b e f o l y t 
200 f r t , a z o n b a n a fizetendők s záma v á l t o z ó l é v é n , 
d í j l e v é l b e 40 f r t v é t e t e t t . T e m e t é s i s tó la 6 f r t r e m é l -
h e t ő . 354 f r t á l l a m s e g é l y , c s a k okleveles t a n í t ó n a k . 
K ö t e l e s s é g : az i s k o l á n a k a t i s z á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t 
C t a n t e r v e sze r in t i veze té se , va sá r - és ü n n e p n a p o k o n 
a g y ü l e k e z e t i é n e k l é s veze tése , kör le lkész a k a d á l y o z -
t a t á s a e s e t é n s a n a g y ü n n e p e k m á s o d i k n a p j á n a k 
r e g g e l é n l e lkész i s z o l g á l a t végzése . K é r v é n y e k j u n i u s 
30-á ig a res icza i ev. ref . l e l k é s z i h i v a t a l h o z k ü l d e n d ő k . 

( 4 2 4 — I I — 1 ) 
B e t ö l t e n d ő a s a r m a s á g i á l l a m i elérni i s k o l á n á l 

évi 400 f r t fizetésből és szabá lyszerű l a k b é r b ő l á l l ó 
i l l e t m é n y e k k e l j a v a d a l m a z o t t r e n d e s t a n í t ó n ő i á l lo-
m á s . Az ezen á l l o m á s e l n y e r é s é t ó h a j t ó o k l e v e l e s 
t a n í t ó n ő k , k é p e s í t ő ok l evé l l e l , edd ig i s z o l g á l a t a i k a t , 
v a l l á s u k a t , n y e l v i s m e r e t e i k e t , ese t leges k ü l ö n ö s k é p e s -
s é g e i k e t igazo ló i r a t o k k a l fö lszere l t k é r v é n y e i k e t a 
m . k i r . va l l ás - és k ö z o k t a t á s ü g y i min i s t e rhez cz ímezve , 
l e g k é s ő b b 1899. évi j u n i u s h ó 30- ig ^Szilágy v á r m e g y e 
k i r . t a n f e l ü g y e l ő j é n é l n y ú j t s á k be . Á l l ami i s k o l á k n á l 
m á r a l k a l m a z o t t , ev. r e f . v a l l á s ú t a n í t ó n ő k e l ő n y b e n 
r é sze sü lnek . S z i l á g y v á r r i m g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő s é g é -
től . Z i lah , 1899 m á j u s 29. Kir . t a n f e l ü g y e l ő h e l y e t t : 
K á r p á t i S á n d o r , k i r . s . - t a n f e l ü g y e l ő . ( 5 6 / h — I — 1 ) 

B e t ö l t e n d ő a t a r n ó i á l l a m i e l emi i s k o l á n á l év i 
400 f r t fizetésből és s z a b a d l a k á s b ó l ál ló i l l e t m é n y e k -
ke l j a v a d a l m a z o t t r e n d e s t a n í t ó i á l l omás . Az ezen 
á l l o m á s e l n y e r é s é t ó h a j t ó okleve les t a n í t ó k , k é p e -
s í tő ok levé l l e l , e d d i g i s z o l g á l a t a i k a t , v a l l á s u k a t , 
n y e l v i s m e r e t e i k e t , e s e t l e g e s k ü l ö n ö s k é p e s s é g e i k e t 
igazo ló i r a t o k k a l fö l sze re l t k é r v é n y e i k e t a m . k i r . 
va l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r h e z cz ímezve , l eg -
k é s ő b b 1899. évi j u l i u s h ó 5 - ig T u r ó c z v á r m e g y e k i r . 
t a n f e l ü g y e l ő j é n é l n y ú j t s á k be . Á l l a m i i s k o l á k n á l m á r 
a l k a l m a z o t t , ág . e v a n g . h i t v a l l á s ú t a n í t ó k e l ő n y b e n 
r é szesü lnek . T u r ó c z v á r m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő s é g é t ő l . 
Tu rócz -Sz t . jMár ton , 1899 m á j u s 25-én. Berecz G y u l a , 
k i r . t a n f e l ü g y e l ő . ( 5 5 / h — I — 1 ) 

B e t ö l t e n d ő a r u t t k a i á l l a m i e lemi i s k o l á n á l 
évi 500 f r t fizetésből, s z a b a d l a k á s és 150 f r t i gaz -
g a t ó i p ó t l é k b ó l á l ló i l l e t m é n y e k k e l j a v a d a l m a z o t t 
i g a z g a t ó - t a n í t ó i á l l o m á s . Az ezen á l lomás e l n y e r é s é t 
ó h a j t ó ok leve l e s t a n í t ó k , k é p e s í t ő ok levé l l e l , e d d i g i 
s z o l g á l a t a i k a t , v a l l á s u k a t , n y e l v i s m e r e t e i k e t , e s e t l é g e s 
k ü l ö n ö s k é p e s s é g e i k e t igazo ló i r a t o k k a l f ö l s z e r e l t 
k é r v é n y e i k e t a m . k i r . va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i 
m i n i s t e r h e z cz ímezve , l e g k é s ő b b 1899. évi j u l i u s h ó 
5-ig T u r ó c z v á r m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő j é n é l n y ú j t s á k 
be . Á l l a m i i s k o l á k n á l m á r a l k a l m á z o t t , a n é m e t és 
t ó t n y e l v e t is b í r ó t a n í t ó k e l ő n y b e n r é s z e s ü l n e k . 
T u r ó c z v á r m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő s é g é t ő l . Tu rócz -Sz t . -
M á r t o n , 1899 m á j u s 25 -én . Berecz Gyu la , k i r . t a n f e l -
ügye lő . (54/h —I—1) 

T i s z a n a g y r é v i re f . e g y h á z m á s o d t a n í t ó i á l lo-
m á s á r a j u n i u s 30. h a t á r i d ő v e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . 
F i z e t é s : l a k á s , k e r t , év i 360, ok l eve l e snek e s e t l e g 
400 f r t . K ö t e l e s s é g : I — I I . v e g y e s osz tá lyok t a n í t á s a , 
k á n t o r i , i r o d a i s egédkezés . Á l l á s s z e p t e m b e r 1-éir 
e l f o g l a l a n d ó . T a b a j d y Józse f , le lkész . ( 4 5 6 — I I I — 1 ) 
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A s o p r o n k ö v e s d i r ó m . k a t h . n é p i s k o l á h o z a j ö v ő 
t a n é v r e o s z t á l y t a n í t ó k e r e s t e t i k . F i z e t é s e : 400 f r t 
h a v i előleges r é s z l e t e k b e n , egy t e l j e s e n b u t o r z o t t 
s zoba fű tésse l . K ö t e l e s s é g e l e e n d : az I . o s z t á l y t ö n á l -
l ó a n veze tn i és a k á n t o r i t e e n d ő k e t , a f ő t a n í t ó a k a -
d á l y o z t a t á s a e s e t é n d í j n é l k ü l v é g e z n i . P á l y á z a t i 
h a t á r i d ő és v á l a s z t á s j u n i u s 25-én . A z i sko laszék . 

( 4 6 2 — H l — 1 ) 
D i v ó n y b e ( N ó g r á d m . ) k e r e s t e t i k r ó m . k a t h . s e g é d -

k á n t o r t a n í t ó . F i z e t é s e : t e l j e s e l l á t á s és az ok leve les -
n e k 200 f r t , k é p e z d e v é g z e t t n e k 160 f r t . M e l l é k j ö v e -
d e l e m is a k a d . T ó t n y e l v t u d á s a s zükséges . A f o l y a -
m o d v á n y az i s k o l a s z é k r e cz ímzendő s az a lu l í ro t t hoz , 
k i b ő v e b b f ö l v i l á g o s í t á s s a l szolgál , k ü l d e n d ő . Moyzes 
Fe rencz , k á n t o r t a n í t ó . (459 - - I—1) 

B e t ö l t e n d ő a s a r m a s á g i á l l a m i e l e m i i s k o l á n á l 
é v i 400 f r t fizetésből és szabá lyszerű l a k b é r b ő l á l l ó 
i l l e t m é n y e k k e l j a v a d a l m a z o t t r e n d e s t a n í t ó i á l l o m á s . 
Az ezen á l l omás e l n y e r é s é t ó h a j t ó o k l e v e l e s t a n í t ó k , 
k é p e s í t ő ok levé l l e l , e d d i g i s z o l g á l a t a i k a t , v a l l á s u k a t , 
n y e l v i s m e r e t e i k e t , e s e t l e g e s k ü l ö n ö s k é p e s s é g e i k e t 
igazo ló i r a t o k k a l f ö l s ze r e l t k é r v é n y e i k e t a m . k i r . 
va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r h e z cz ímezve, l e g -
k é s ő b b 1899. év i j u n i u s hó 30- ig S z i l á g y v á r m e g y e 
k i r . t a n f e l ü g y e l ő j é n é l n y ú j t s á k be . Á l l a m i i s k o l á k n á l , 
g y e r m e k m e n e d é k h á z a k n á l m á r a l k a l m a z o t t , ev. r e f . 
v a l l á s ú t a n í t ó k e l ő n y b e n r é s z e s ü l n e k . S z i l á g y v á r -
m e g y e ki r . t a n f e l ü g y e l ő s é g é t ő l . Z i l a h , 1899 m á j u s 
29-én . Kir . t a n f e l ü g y e l ő h e l y e t t : K á r p á t i S á n d o r , 
k i r . s . - t an fe lügye lő . ( 5 3 / h — I — 1 ) 

B e t ö l t e n d ő a d é d e s i á l l ami e l e m i i s k o l á n á l é v i 
400 f r t f izetésből és s z a b a d l a k á s b ó l á l l ó i l l e t m é n y e k -
k e l j a v a d a l m a z o t t r e n d e s t a n í t ó i á l l o m á s . Az e z e n 
á l l o m á s e l n y e r é s é t ó h a j t ó ok leve les t a n í t ó k k é p e s í t ő 
ok levé l le l , e d d i g i s z o l g á l a t a i k a t , v a l l á s u k a t , n y e l v -
i s m e r e t e i k e t , e s e t l e g e s k ü l ö n ö s k é p e s s é g e i k e t i gazo ló 
i r a t o k k a l fö l sze re l t k é r v é n y e i k e t a m . k i r . va l lás - é s 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r h e z czímezve, l e g k é s ő b b 1899. 
év i j u n i u s h ó 2 4 - i g B o r s o d v á r m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e -
l ő j é n é l n y ú j t s á k b e . Á l l a m i i s k o l á n á l m á r a l k a l m a z o t t 
t a n í t ó k e l ő n y b e n részesü lnek . E z e n á l l o m á s r a c s a k 
ev . r e f . va l l ású t a n í t ó f o g k i n e v e z t e t n i , a k i a k á n -
t o r i t e e n d ő k e t h e l y b e n és a t a n í t á s i i d ő n k í v ü l s a 
h i t o k t a t á s t a h i t k ö z s é g t ő l n y e r e n d ő k ü l ö n 200 f r t n y i 
d í j a z á s m e l l e t t k ö t e l e s t e l j e s í t en i . H i d v é g i B e n ő , 
B o r s o d v á r m e g y e k i r . t a n f e l ü g y e l ő j e . ( 5 2 / h — I — 1 ) 

A V i l m á n y i e v . r e f . t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t h i r -
d e t t e t i k . J a v a d a l o m : 62 f r t á l l a m s e g é l y l y e l , s z á n t ó -
f ö l d k a t . t i s z t a j ö v e d e l m é v e l , t a n d í j j a l s tb . 400 f r t . 
A p á l y á z a t o k j u l i u s 10- ig a le lkészi h i v a t a l h o z k ü l d e n -
d ő k . Az á l lás s z e p t e m b e r 1-én e l f o g l a l a n d ó . V i l m á n y 
( A b a u j - T o r n a m e g y e ) , p ó s t a h e l y b e n . H ö r c s i k L a j o s , 
l e lkész . ( 4 4 6 - 1 - 1 ) 

T a t á r f a l v a i e v . r e f . k á n t o r t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t 
h i r d e t t e t i k . J a v a d a l m a : 400 f r t , m e l y b ő l 371 f r t 
á l l a m s e g é l y e l ő l e g e s r é sz l e t ekben , k é n y e l m e s l a k á s 
k e r t t e l . Okleve les p á l y á z a t o k F ü l ö p L a j o s l e lké szhez 
T a t á r f a l v á r a k ü l d e n d ő k . ( S z a t m á r m e g y e , p ó s t a Csen -
ger . ) P á l y á z a t i h a t á r i d ő ju l iu s 15, j u l i u s v é g é n az 
á l l á s b e t ö l t e n d ő . _ ( 4 4 9 - I I I -1) 

A t o l n a i izr. s t a t u s - q u o h i t k ö z s é g o s z t a t l a n i s k o -
l á j á n á l f. évi s z e p t e m b e r l - r e 500 f r t tö rzs f ize tésse l 
é s 100 frt l a k b é r i l l e t m é n y n y e l j a v a d a l m a z o t t t a n í t ó i 
á l l á s t ö l t e n d ő b e . F ö l k é r e t n e k m i n d a z o n k é p e s í t t e t 
t a n í t ó k , k i k e z e n á l l á s t e l n y e r n i ó h a j t j á k , h o g y 
m a g y a r , n é m e t és h é b e r b e n v a l ó a l a p o s j á r t a s s á g u -
k a t , ú g y s z i n t é n v a l l á s e r k ö l e s ö s é l e t m ó d ú k a t f e l t ü n -
t e t ő , v a l a m i n t e g é s z s é g i b i z o n y í t v á n y n y a l e l l á t o t t 
k é r v é n y e i k e t f. é v i j u l i u s 5-ig T a u b n e r Adol f i s k o l a -
szék i e lnökhöz b e k ü l d e n i s z í v e s k e d j e n e k . Csa lád i l é t -
s z á m sz in tén k i m u t a t a n d ó . A m e g v á l a s z t o t t k ö l t ö z -
k ö d é s i k ö l t s é g e i t a z i skolaszék m é l t á n y o s a n f o g j a 
m e g á l l a p í t a n i . T o l f á n , 1899 m á j u s 2 9 . Az i s k o l a s z é k . 

(442—11—1) 

A n a g y k a j d a c s i r e f . e g y h á z ( T o l n a m e g y e , p ó s t a 
h e l y b e n ) o k l e v e l e s k á n t o r t a n í t ó t k e r e s . J a v a d a l o m : 
h i v a t a l o s becs lés s z e r i n t , l a k á s o n k í v ü l 501 f r t 88 k r , 
m e l y b ő l n y u g d í j a l a p u l 3Q0 f r t 94 k r v é t e t e t t föl . 
E z e n 501 f r t a d í j l e v é l szbr in t á l l : e g y n e g y e d első 
o s z t á l y ú ú r b é r i t e l e k h a s z n á l a t á n k í v ü l , m e l y 140 f r t r a 
é r t é k e l h e t ő , az e g y h á z pénz - és m a g t á r á b ó l 72 f r t 
95 k r , 50 v é k a (30 l i t e r éve l ) rozs, 21 v é k a v e g y e s 
t a v a s z i g a b o n a , 4 1 v é k a á r p a , 40 v é k a kuko r i cza , 
a község tő l k é t b é c s i öl k e m é n y h a s á b o s tűz i fa ház-
h o z szá l l í tva és s z é n a v á l t s á g 30 f r t . M i n d e n i sko lás 
g y e r m e k t ő l e g y c s i rke , i s m é t l ő s ö k t ő l 50 k r , ú g y -
n e v e z e t t p á r k é v e k ó r ó 6 f r t é r t é k b e n , s tó la . E z e k e n 
k í v ü l m o s t é p ü l ő díszes ú j l a k á s 1600 Q - ö l k i t ű n ő 
m i n ő s é g ű h á z i k e r t g y ü m ö l c s ö s s e l . K ö t e l e z e t t s é g : a 
k á n t o r i t e e n d ő k ö n k í v ü l az o s z t a t l a n n é p i s k o l a összes 
n ö v e n d é k e i t az e g y h á z k e r ü l e t i t a n t e r v s ze r in t t a n í -
t a n i , s az e g y h á z t a n á c s j e g y z ő i t i s z t é t t e l j e s í t en i . 
Á l lomás o k t ó b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . F ö l s z e r e l t p á l y á -
z a t o k j u n i u s 30- ig a l u l i r o t t h o z k ü l d e n d ő k . T a n t ó 
J ános , ref . l e lkész . (441—1—1) 

A k i s a z a r i ev . r e f . o r g o n i s t a - t a n í t ó i á l l o m á s r a 
p á l y á z a t n y i t t a t i k . F i z e t é s e : 400 f r t készpénzben , 
m e l y b ő l 567 f r t á l l a m s e g é l y , szép ú j l a k á s 2 szobá-
va l , k o n y h á v a l és m e l l é k é p ü l e t e k k e l , m e g f e l e l ő k e r t . 
Kö te l e s sége : az e g y h á z k e r ü l e t t a n t e r v e szer in t i t a n í -
t á s , o rgonázás , k á n t o r i t e e n d ő k végzése . T a n k ö t e l e s e k 
s z á m a 15 —16. M á s f e l e k e z e t ű e k o k t a t á s á é r t t e t e m e s 
m e l l é k j ö v e d e l e m v á r h a t ó . T a n k ö t e l e s e k a n y a n y e l v e 
m a g y a r . O k l e v e l e s p á l y á z ó k k é r v é n y e i k e t j u n i u s 20- ig 
a l u l i r t l e lkészhez k ü l d j é k . Á l l o m á s s z e p t e m b e r 1 - é n 
e l fog l a l andó . K i s -Azar ( Z e m p l é n m . , p ó s t a Grálszées), 
189!) m á j u s 27. P é t e r M i h á l y , r e f . l e lkész . ( 4 3 9 — 1 - 1) 

K i s - K u n - F é l e g y h á z a v á r o s á b a n a bo ld . Szűz 
l á t o g a t á s á r ó l n e v e z e t t r ó m . k a t h . t e m p l o m k á n t o r i 
á l l á s a e lha l á lozás f o l y t á n ü r e s e d é s b e j ö t t s a r r a ezen-
n e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F ö l h i v a t n a k m i n d a z o k , k i k 
ezen á l l á s t e l n y e r n i ó h a j t j á k , h o g y t a n í t ó i képes í -
t é s ü k e t s l e g a l á b b h á r o m év i k á n t o r i g y a k o r l a t o t 
igazo ló o k m á n y o k k a l fö l sze re l t és a v á r o s képv i se lő -
t e s t ü l e t é h e z c z í m z e t t k é r v é n y e i k e t f. évi j u n i u s h ó 
26- ig a p o l g á r m e s t e r i h i v a t a l b a n n y ú j t s á k b e s a 
j u n i u s hó 28-án , d . e. 9 ó r a k o r t a r t a n d ó p r ó b a é n e k -
l é sen s z e m é l y e s e n j e l e n j e n e k m e g . E z e n á l lás j a v a -
d a l m a z á s a 17 k a t . h o l d k ö r ü l i t a n y a f ö l d és m i n t e g y 
150 [ J - ö l t e r ü l e t ű szőlő h a s z n á l a t a ; azon fe lü l s zabad 
l a k á s , 300 f r t készpénzf i ze té s , az a l a p í t v á n y i m i s é k 
f e l e k a m a t a i n a k Vi -ede és a 197/98. k g y . sz. h a t á -
r o z a t t a l m e g á l l a p í t o t t és p ü s p ö k - h a t ó s á g i l a g j ó v á -
h a g y o t t s tó la , a m e l y e t p á l y á z n i k i v á n ó k a vá ros 
l e v é l t á r á b a n m e g t e k i n t h e t n e k s e s e t l e g o t t á t v e h e t -
n e k . K e l t K u n - F é l e g y h á z á n , 1899. é v i m á j u s h ó 26-án . 
D r . S z e r e l e m h e g y i K á r o l y , p o l g á r m e s t e r . (434-1-1) 

V e s z e l e k ö z s é g ( N y i t r a m . , p ó s t a Rakovicz ) r ó m . 
k a t h . i s k o l á j á h o z k é t s e g é d t a n í t ó i á l l á s r a a u g u s z t u s 
l - i g p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . M i n d e g y i k n e k évi fizetése 
300 frt, közös l a k á s , e g y öl k e m é n y f a . A fizetéskiegé-
szí tés á l l a m s e g é l y l y e l a vá l a sz t á s u t á n azonna l k é r e l -
m e z t e t i k . T a n í t á s i n y e l v m a g y a r - t ó t A k é r v é n y e k 
m e l l é k l e t e k k e l e l l á t v a a r ó m . k a t h . i sko laszékre 
czímezve, az e l n ö k s é g h e z k ü l d e n d ő k . Az o r g o n á l á s -
b a n j á r t a s m e l l é k j ö v e d e l e m r e s z á m í t h a t . Az e lnökség . 

( 4 6 3 - 1 - 1 ) 
O r k u t a i e v a n g . k á n t o r t a n í t ó s á g r a p á l y á z a t h i r -

d e t t e t i k . J ö v e d e l e m : k é s z p é n z b e n , t e r m é n y b e n és 
f ö l d e k b e n 500 f r t , k é t s z o b á s ú j l a k á s m e l l é k h e l y i s é g e k -
k e l és k e r t t e l . T a n n y e l v t ó t . F ö l s z e r e l t k é r v é n y e k 
j u l i u s 15-ig a l u l i r o t t h o z K i s - S z e b e n b e ( S á r o s m e g y e ) 
k ü l d e n d ő k . D i a n i s k a A l b e r t , l e lkész . (464—III—1) 

P á l y á z a t r e n d e s t a n í t ó i t ő t t a n n y e l v ű á l l o m á s r a 
M e g y é n . J ö v e d e l e m : l a k á s o n és k e r t e n k í v ü l 
400 frt. P á l y á z a t o k a l u l i r o t t h o z K i s - S z e b e n b e (Sáros-
m e g y e ) k ü l d e n d ő k . D i a n i s k a A l b e r t , e v a n g . le lkész . 

( 4 6 4 - I H - I ) 
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Pályázat , a v é r t e s i r e f . egyház f. évi s z e p t e m b e r 
1-én e l fog la landó o r g o n i s t a - k á n t o r t a n í t ó i á l lomásá ra . 
J a v a d a l o m : 80 f r t készpénz , 30 köböl rozs, 100 v é k a 
esős t enge r i , 2 öl tűzi fa , 14 k a t . ho ld 986 C~_';-öl szántó-
iold, s tóla , 8 ho ld lege lő , m i n d e n g y e r m e k t ő l egy 
c s i r k e ; összes é r t é k — k o r p ó t l é k s t e r m é s z e t b e n i 
l akáson k í v ü l — 500 f r t r a t e h e t ő . K ö t e l e s s é g : 1—6. 
osz tá lyú fiiskola, i smét lő - i sko la vezetése, az orgonis ta -
k á n t o r i t e e n d ő k végzése, l e lkésznek a k a d á l y o z t a t á s a 
e se tén s a szoko t t k á n o n i ó rában he lye t t e s í t é se , az 
ü n n e p k ö v e t e k e l lá tása . A ref . va l lású p á l y á z ó k kel -
lő leg fö lszere l t k é r v é n y e i Szűcs László le lkészhez 
Vér t e s r e (p. N a g y - L é t a , B iharm. ) j u n i u s 30-ig kü l -
dendők . _ (438—1—1) 

S z é k e s - F e h é r v á r szab. k i r . város község i e lemi 
i sko lá iná l h á r o m o s z t á l y t a n í t ó i á l lás ra p á l y á z a t hir-
d e t t e t i k . Az á l lomássa l ide ig lenesen 500 f r t , végle-
ges a l k a l m a z á s e se tében , m e l y l eg jobb s iker re l k i tö l -
t ö t t k é t p r ó b a - é v u t á n n y e r h e t ő el, 600 f r t fizetés, 
150 f r t l a k b é r s a vég leges í t é s tő l s z á m í t o t t ö t éven-
k é n t i 50 f r t k o r p ó t l é k v a n összekötve. A rendes 
fizetés 1000 f r t i g t e r j e d h e t . Pá lyázók f e l h i v a t n a k az 
i skolaszékhez czúnze t t s születési, t a n u l m á n y i , 
összes szo lgá la t i s l e g ú j a b b ke l e tű h a t ó s á g i orvosi 
b i z o n y í t v á n y o k k a l fö l sze re l t s ke l lően b é l y e g e i t 
k é r v é n y e i k e t a lu l í ro t thoz folyó jun ius 29-ig bekü lden i . 
Az á l l o m á s o k f. é. szept . 1 -én f o g l a l a n d ó k el s csak 
6 h e t i f e l m o n d á s s a l h a g y h a t ó k el. H i á n y o s a n fölsze-
re l t , vagy a záros h a t á r i d ő n t ú l érkező k é r v é n y e k 
figyelembe n e m v é t e t n e k . Gőbel J á n o s György , 
igazga tó . (460—I—1) 

P á l y á z a t a d u n a s z e r d a h e l y i ág. h i t v . evang . 
k á n t o r t a n í t ő i á l lásra , T a n í t ó i fizetés á l l a m i kiegészí-
téssel 400 f r t , t i sz tességes lakás , k e r t i i l l e t m é n y 8 f r t , 
l a k á s - és i sko l a fű t é s r e 8 k ö b m é t e r fa , t a n u l ó k száma 
30—35. K á n t o r i fizetés 50 f r t ; stóla, t e m e t é s 1 f r t , 
búcsúz ta tó 1 f r t , n a g y p é n t e k e n of fer tor ium. Köte les 
az e lemi és i smé t lő t a n k ö t e l e s e k e t t a n í t a n i , egyház i 
c s e l e k v é n y e k n é l k á n t o r o s k o d n i . K é r v é n y e k j u n i u s 
21-ig a lu l í ro t thoz k ü l d e n d ő k . Duna -Sze rdahe lyen , 1899 
junius hő . Marczy I s tván , ág. h i tv . ev. le lkész. 

( 4 5 5 - I I - 1 ) 

A s o m o s d l (Maros to rdamegye) r e f o r m á t u s ének-
v e z é r t a n í t ó i á l l ás ra p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J a v a d a l o m : 
400 f r t készpénz, n é g y és f é l h o l d fö ld , h á r o m öl 
f a . P á l y á z a t o k j u n i u s 30-ig Ravasz J ános espereshez 
k ü l d e n d ő k Nyárád -Sze redába . (451—I—1) 

Aján lkozás . J u n i u s e l e j é tő l a szünidő egész t a r t a -
m á r a neve lőü l a j á n l k o z i k k e r e s z t é n y csa ládhoz egy 
fiatal okleveles t an í tó . A j á n l a t o k „P i a t a l t a n í t ó " 
cz ím a l a t t N a g y - F ö d é m e s r e Pozsonym. i n t é z e n d ő k . 

(458—1—1) 

H I R D E T E S E K . 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgri i tz i gyárának raktára s 

P A J K R R E Z S Ő é s T Á R S A 
B É C S ; IX., Harmoniegasse 8., 

a j á n l j a e u r ó p a i sze rkeze tű h a r m o n i u m a i t is. 
A g y ö n y ö r ű h a n g , m e l y e t az 
a m e r i k a i r e n d s z e r n e k e l m é s 
szerkezete e lővarázsol , ö n m a -

g á n a k zeng d icsére te t . 
- - 51—26—18 

Ár 60 írttól feljebb. 
4 frtos részletekben is. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 évi jótállás. 

Legolcsóbb harmóniumokat és orgonákat 
épít K1EPSZEL ISTVÁN B e s z t e r c z e b á n y á n . 
H a r m ó n i u m o k amerikai hangokka l 50 í r t t ó l fö l jebb. 

Á r j e g y z é k i n g y e n , (452-1-1) 

JEGYZÉK 
a magyar kir. tud.-egyetemi nyomdánál a népoktatási tanintézetek számára 

raktáron tartott 

nyomtatványokról. 
Népiskola i keze lés i é s rendtartási 

nyomtatványok . Ara kr 

I sko la i p é n z t á r i nap ló . AJ m i n t a 2 
Isko la i p é n z t á r i f ő k ö n y v . ( R e n d e s év i s z á m a -

dás) B ) m i n t a 4 
Népiskola i k ö l t s é g v e t é s i n y o m t a t á n y . . . . 3 
Az iskola i a lapvagyon év i jövede lemrő l szó ló 

számadás ( k a p c s o l a t b a n az u ta s i t á s sa l , az 
1868. év i X X X V I I I . t . -cz. 38. és 39. §-a é r t e l -
m é b e n ) 3 

F e l v é t e l i n a p l ó népokt . tanintézetek ( e lemi , 
i smét lő- , fe lső n é p - és p o l g á r i i sko lák) S a 
po lgár i i sko lákka l kapcso la tos női kereske-
delmi tan fo lyamok számára, a /2, m i n t a : 

kü l iv , e g y iv 21 t a n u l ó számára . . . . l ' / s 
bel iv , e g y iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . l ' A 

A n y a k ö n y v . B) m i n t a . 1 iv (bel- és kü l iv ) . 5 
E l ő m e n e t e l i és mulasz tás i n a p l ó e lemi s a ve le 

kapcso la tosan vagy ö n á l l ó a n szervezett á l -

Ara kr. t a l á n o s és gazdasági i smét lő - i sko lák szá-
mára , ö/2. m i n t a : 

kü l i v , egy iv 3 t a n u l ó s z á m á r a V/% 
bel iv , egy iv 4 t a n u l ó s z á m á r a l ' / j 

Nyi lvántar tás i napló . DJ m i n t a . 1 iv . . . . 5 
E g y ü t t e s össze irás i k i m u t a t á s a 3—14. é l e t -

é v e t b e t ö l t ő g y e r m e k e k r é szé re . 1 iv (bel -
és k ü l i v ) 2 

N é v s z e r i n t i k i m u t a t á s a t é n y l e g i sko lába 
j á r ó g y e r m e k e k r ő l . BJ m i n t a . 1 iv . . . . 

Mulasz tás i k imuta tás . CJ m i n t a . 1 iv . . . . 
T a n d í j m e n t e s s é g é r t f o l y a m o d ó k k i m u t a t á s a 

( t a n d i j m e n t e s s é g i iv) 
P o l g á r i i skola i a n y a k ö n y v i n a p l ó (kül - és be l iv ) 
P o l g á r i i skola i anyakönyvi napló a magán- , 

pót- és jav i tóv izsgá la tokró l (kü l - és be l iv) 
Lel tár i nyomtatvány a népiskolák számára 

(kü l - és beliv) 
Minősi tvényi táblázat t a n í t ó k számára . . . 

3 
2 ' / J 
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Jegyzék a m e g y e i é s szabad k ir . város i tör- A r a 

vénj hatóságok terüle tén levő e l e m i , fe l ső 
nép-, polgári i s k o l á k (s a ve lők k a p c s o l a t o s 
gazdaság i i s m é t l ő - i s k o l á k s a n ő i ke reske -
d e l m i t a n f o l y a m o k ) , továbbá az iparos- és 
kereskedötanoncz-iskolák s a segédek to-
vábbképzésére va ló t a n f o l y a m o k r ó l , c/2. 
m i n t a : 

küliv, egy iv 130 község n e v e s z á m á r a . 1 'A 
beliv, egy iv 136 község n e v e s z á m á r a . l ' A 

Gazdasági ismétlő- iskolai nyomtat -
ványok. 

Felvé te l i és oszt . napló (bel- és k ü l i v , egy 
iv re 20 név i r h a t ó ) 3 

Haladási napló (be l - és kül iv, egy i v r e 20 név 
i rha tó ) 3 

Mulasztási n a p l ó (be l - és kül iv , e g y ivre 10 
név irható) 3 

Előmenete l i és mulasztási n a p l ó e l e m i s a 
velo kapcso latosan vagy öná l lóan szerve-
zet t általános é s gazdasági i smét lő- i skolák 
számára, b/2. m i n t a : 

küliv, egy iv 3 t a n u l ó s z á m á r a I'/J 
beliv, egy iv 4 t a n u l ó s z á m á r a 1 '/J 

Mulasztási k i m u t a t á s (egy ivre 132 n é v i rha tó) 3 

A kisdedóvodák és gyermek-menedék-
házakra vonatkozó utasítások é s rend-

tartási nyomtatványok . 
Kisdedóvónői o k l e v é l . K i s d e d ó v ó n ő k é p z ő - i n t é -

zetben v é g z e t t e k számára . AJ m i n t a . . . 5 
Kisdedóvónői o k l e v é l . K isdedóvónői képes i tő -

v izsgá la t ra b o c s á t o t t a k s z á m á r a . B j m i n t a 5 
F e l v é t e l i n a p l ó a kisdedóvodák é s menedék-

házak számára, a / l . m i n t a : 
küliv, 21 g y e r m e k neve s z á m á r a . . . . l ' A 
beliv, 28 g y e r m e k neve s z á m á r a . . . . 1 '/a 

Kisdedóvodai f e l v é t e l i j egy 'A 
Mulasztási n a p l ó kisdedóvodák és gyermek-

menedékliázak számára, 6/1. m i n t a : 
küliv, egy iv 3 g y e r m e k s z á m á r a . . . . I ' / J 
beliv, e g y i v 4 gye rmek s z á m á r a . . . . I ' / 5 

Kisdedóvodából igazo la t lanul e l m a r a d ó gyer-
mekek j e g y z é k e 2 

A kel lő gondozás é s f e l ü g y e l e t b e n á l landóan 
nein részesülő 3 — 5 évet b e t ö l t ő g y e r m e k e k 
névsora 2 

l í izonyitvány a nyár i menedékházakat vezető 
dajkák részére . 1 pld 3 

Bizonyítvány az á l landó menedékházakat ve-
zető dajkák részére . I p é l d á n y . . . . . 3 

Anyakönyv a menedékházakat v e z e t ő dajkák 
részére. 1 i v 4 

Ipariskolai nyomtatványok . 
Ipariskolai f e l v é t e l i lap. (46. sz.) '/a 

„' k ö l t s é g v e t é s . (50, sz.) 3 
„ f e l v é t e l i jegy . (48. sz.) 1 
„ mulasztás i k imutatás , be l - és kü l iv . 

(49. sz.) 2 
Ipariskolai f e l v é t e l i napló a tanonc / i sko lák 

számára, a /3 , m i n t a : 

Ára kr. 

kü l iv , e g y iv 21 t a n u l ó számára . . . . l ' A 
bel iv , e g y iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . l ' A 

Ipariskolai osztá lynapló , be l - és kü l iv . (53 . sz.) 2 
„ e lőmenete l i ós mulasztási n a p l ó 

az iparos- és kereskedötanoncz- iskolák és 
a segédek továbbképzésére való t a n f o l y a -
mok számára, &/3. m i n t a : 

kü l iv , e g y iv 3 t a n u l ó számára l ' A 
beliv, e g y iv 5 t a n u l ó s z á m á r a l ' A 

Ipariskola i anyakönyv és osztályzati nap ló , 
bel- és kü l iv . (52. sz.) . . . . . . 2 

I p a r i s k o l a i b i z o n y í t v á n y . (47. sz.) 1 
Iparos- tanoncziskola i e l l enőrző-könyvecske . 15 
Felvé te l i napló a segédek továbbképzésére 

való tan fo lyamok számára, a/4, m i n t a : 
kü l iv , e g y iv 21 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 2 
be l iv , e g y iv 28 t a n u l ó s z á m á r a . . . . 2 

Előmenete l i ós mulasztás i napló segédek t o -
vábbképzésére va ló , öná l ló szervezet te l b iró 
t a n f o l y a m o k számára, &/4. m i n t a : 

kü l iv , e g y iv 3 t a n u l ó számára l ' / i 
bel iv , e g y iv 4 t a n u l ó s z á m á r a l ' A 

Bizony í tványok é s oklevelek. 
Népisko la i ér te s í tő . 1 p é l d 5 
Népisko la i ( e l e m i ) b i zony í tvány . 1 p é l d . . . 2 
Felső n é p i s k o l a i b izonyí tvány fiuk s z á m á r a . 1 p. 2 
Fe l ső nép i sko la i b izony í tvány l e á n y o k szá-

m á r a . 1 p é l d 2 
Gazdasági s z a k o s z t á l y i j a i m e g t o l d o t t f e l s ő 

nép i sko la i b i zony í tvány . 1 p é l d 2 
Ipar i s z a k o s z t á l y i j a i megto ldot t f e l s ő nép-

iskola i b i z o n y í t v á n y . 1 p é l d 2 
P o l g á r i f iú i skolá i b i zony í tvány . 1 p é l d . . . . 2 
P o l g á r i l eány i sko lá i b i zony í tvány . 1 p é l d . . 2 
P o l g á r i f iúiskolái bizonyítvány m a g á n t a n u l ó k 

részére . 1 p é l d l ' A 
P o l g á r i l eányisko lá i bizonyítvány m a g á n t a n u -

l ó k részé re . 1 p é l d l ' A 
Tan i tóképezde i b i z ony í tvány . 1 p é l d 2 
Taui tónöképezdc i b i zony í tvány . 1 p é l d . . . . 4 
Munkamesternő i b i zony í tvány . 1 p l d 2 
Népisko la i t a n i t ó i o k l e v é l . 1 p é l d 5 
Népisko la i t a n í t ó n ő i o k l e v é l . 1 p é l d 5 
F e l s ő nép- és po lgár i i sk . taní tó i o k l e v é l . 1 

p é l d 2 
Felső nép- é s po lgár i i skolai tan í tónő i okle-

v é l . 1 p é l d 2 
E g y h á z i ének- é s z e n e b i z o n y i t v á n y . 1 pé ld . . 2 
E l e m i nép i sk . tornatan i tónö i b i z o n y í t v á n y . 

I p é l d 2 

Felsőbb leányiskolá i nyomtatványok . 
Heti órarend . 1 p é l d á n y 3 
Je lentő - ív a tanév kezdetén . 1 p é l d á n y . . . 2 

» » » » végén . 1 p é l d á n y .' . . . 2 
Végleges b i z o n y í t v á n y a fe lsőbb l e á n y i s k o l á k 

s z á m á r a (díszes k i á l l í t á s b a n ) 60 
A fe l sőbb leányiskolák és a polgári i sko lák 

számára szükséges tanszerek j egyzéke (1896. 
j u l . 13-án 20.690. sz.), fűzve 25 

Szabályzat a fe lvéte l i és tandíjakról az á l lami 
fe lsőbb leányiskolákban, fűzve 20 

Ezen nyomtatványokat a pénz előleges beküldése esetén, az intézet nevére, portó-
mentesen küldjük meg, az utánvételes küldemény portó alá esik s utánvételes megrendeléseket 
csak az állami iskolai gondnoksági és községi iskolaszéki elnökök aláírásával ellátva fogadunk el. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

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

Wlassics minister a tanítók közt. 
Ministerünk minden alkalmat szivesen 

megragad, hogy a tanítóság irántyárzett 
őszinte rokonszenvét kifejezésre jratassa. 
A tanítóság tudja ezt és mi, a tj>i nap 
nap mellett a magyar tanítók g á z a i -
val érintkezünk, állíthatjuk, liogy határ-
talan az a szeretet, a melylyel közok-
tatásügyünk munkásai Wlassus miaidtei 
személye iránt viseltetnek. Az utóbbi 
kormányválság idejében százával kaptuk 
a leveleket, a melyekben az a kifejezett 
aggodalom, hogy jelenlegi ministerünk 
esetleg megválhatna tárczájától, hű kife-
jezője volt annak a nagy bizalomnak és 
ritka népszerűségnek, mely Wlassics 
minister személyét a tanítóság legszé-
lesebb rétegeiben körülveszi. 

Hogy mit te t t jelenlegi közoktatás-
ügyi ministerünk hazai közoktatásunk 
és nevezetesen népoktatásunk érdeké-
ben ministerségének öt éve alat t : e 
helytt fölösleges ismételgetnünk. Olva-
sóink, a magyar tanítók, jól ismerik az 
ő alkotásait s épp azért, mivel ismerik, 
viseltetnek iránta bizalommal és igye-
keznek egész tudásukkal előmozdítani 
a népoktatásügy intenzív fejlesztésére 
irányzott törekvéseit. 

A tanítóság szeretetének forrása minis-
tere iránt az a meggyőződésévé ért 
tudat, hogy az ország első tanítója vele 
érez és a mikor csak teheti, ennek 
külső jelét is adja. 

íme, ismét megjelent ministerünk mi 
köztünk, szerény néptanítók közt s részt-
vett egy olyan ünnepünkön, a melyen 
láthatta, hegy az ő „ munkatársai " 
alkotni is tudnak szépet, nemeset, jó t 
és hasznosat. 

A Magyar Tanítók Kaszinója, mely, 
a mióta Verédy Károly diy tapintatos 
vezetése alatt áll, fárádha,ta$ían mun-
kássággal igyekszik alapszabályaiban 
kitűzött czéljait meg Valósítani.gondosan 
óvakodva a férmés^eíes^hatáskörök meg-
zavarásától, junius 8-án-- -dicsőségesen 
uralkodó bölcs és nagy királyunk koro-
názásának 32. évfordulóján magasztos 
ünnepet rendezett. Ezen az ünnepen 
jelent meg, Beöthy Zsolt min. tanácsos 
és Halász Ferencz osztálytanácsos kísé-
retében, Wlassics minister és mi szívből 
örvendünk azon, hogy ministerünk épp 
ez alkalommal kereste föl tanítóit. 
Örvendünk, mert 

cLZj cl mit a minister 
junius 8-án a Ma. Ta. Kaszinójában Lapunk 22-lk számához két melléklet van csatolva. 
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l á t o t t és ha l lo t t , megelégedéssel tö l t -
h e t t e el velünk érző a tyai szivét. 

Ministerünk l á t h a t t a ós ha l lha t ta , 
hogy a m a g y a r t an í tóság nem csak a 
„követelni" szót ha j toga t j a , hanem a 
ka r t á r s i sze re te té r t á ldoza toka t hozni 
és önművelődéséér t m u n k á t te l jes í ten i 
is tud . Az előbbinek t e t t ekben meg-
nyi lvánuló b izonyságai : a segí tőegye-
süle t ösztöndíjkiosztása és a szama-
r i tánus-a lap lé tes í tése ; ez utóbbié a 
pedagógiai k ö n y v t á r létesítése. A kaszi-
nói pedagógia i könyv tá r létesí tésével 
és a Népnevelők Budapesti Egyesülete 
á l ta l megind í to t t népnevelői könyv tá r -
ral dokumentá lva van, hogy a m a g y a r 
t an í tó akar t anu ln i , s hogy t e r m ő földbe fog 
hul lni minden oly áldozat, a melye t nép-
ok ta tá sügyünk intenzív fej lesztése é rde-
kében minis terünk remélhe tő leg m á r leg-
közelebb a pénzügymin i s te r tő l kérni fog. 

H a ezekhez hozzáadjuk azt a p á r a t l a n 
lelkesedést és áldozatkészséget , a melye t , 
a Magyarországi Tanítók Országos Bizott-
sága fölhívása a lapján, a m a g y a r t an í t ó -
ság már eddig t a r t o t t és most folyó 
egyesület i gyűlésein a Tanítók Háza k é r -
désében tanús í t , e lmondha t juk , hogy, h a a 
m a g y a r t a n í t ó s á g bizalommal és szere te t -
t e l veszi körü l vezérét, a vezérnek is van 
oka mege légede t tnek lennie taní tó iva l . 

A Magyar Tanítók Kaszinójának j u n i u s 
8- ik i ünnepe a királyhűségnek is magasz -
t o s ünnepe vo l t s 0 Fölsége hűséges 
t anácsosá t : m i n i s t e r ü n k e t ez okból is 
örömmel t ö l t h e t t e el. 

A Magyar Tanítók Kaszinója ünnepé -
ről, a hová min i s te rünk ugyancsak is-
kola i ü n n e p r ő l : a VI. ker . főreál iskolából 
j ö t t , a köve tkező tudós í t á s t k a p t u k : 

Wlassics minister szűnni nem akaró él-
jenzés között foglalta el helyét Trerédy Károly 

elnökigazgató jobbján. Helyet foglaltak még 
az elnöki asztal mellett Márkus József székes-
fővárosi főpolgármester, Emich Gusztáv or-
szággyűlési képviselő, Beöthy Zsolt ministeri 
tanácsos és egyetemi tanár, Halász Ferencz 
és dr. Kacskovits Mihály osztálytanácsosok, 
továbbá az iskolaszékek és a testületek kikül-
döttei, valamint számos vendég, közöttük az 
angol tanítók és tanítónők egy kisebb cso-
portja, a kik hazai tanügyi viszonyainkat ta-
nulmányozzák fővárosunkban. 

Yerédy Károly elnökigazgató élteti elsőnek 
a királyt és Wlassics ministert, a ki jelenlé-
tével ezúttal is a tanítóság iránt való érzel-
meiről tesz tanúságot. Kiemeli, hogy fővá-
rosunk három tanítóegyesülete azzal ünnepel, 
hogy a tanítóság közjaván óhajt munkálni 
két intézményévél: a Szamaritánus-alappal és 
a Tanítói Közkönyvtárral, melyeket ma lép-
tetnek életbe. Ezzel megnyitottnak jelenti a 
három egyesület közös ünnepét. 

A tanítók segítőegyesülete nevében Walter 
Károly fővárosi iskolaigazgató és főtitkár 
vázolta az egyesületnek ötvenezer forintos 
vagyonával végzett jótékonysági munkáit és 
a folyó évben kiosztásra kerülő ösztöndíjakat 
osztotta ki a megjelent 11 gyermeknek. Min-
denikhez volt szava a ministemek, a ki buz-
galomra intette az ösztöndíjas tanulókat, kik-
nek nevében Kovács Zoltán köszönte meg a 
segélyzőegyesület áldásos jótéteményét. 

A tanítók turistaegyesülete nevében Mous-
song Géza ügyvivő alelnök publikálta az 
egyesület ama határozatát, hogy az első ma-
gyar turistanőnek, dicsőült királynénknak, 
Magyarországon tett turistaútjait fogja meg-
íratni 

Az ünnep további során Bardócz Pál, a 
tanítók kaszinójának főtitkára, terjesztette 
elő a ma megalakítandó Szamaritánus-alap 
alapító oklevelét. Czélja az alapítványnak: 
rendkívüli körülmények közé jutott tanítóknak 
betegségük esetén a szükség elodázhatatlan 
pillanatában a megmentő összeget visszatérí-
tés kötelezettsége nélkül megadni. Bejelen-
tette egyúttal a főtitkár, hogy huszonnégy 
óra alatt az alapra immár másfélezer koronát 
gyűjtött a tanítóság. 
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A Tanítói Közkönyvtárról a tanügyi igaz-
gató : Ember Károly referált. Nemcsak a szo-
rosan vett iskolai munka, de egyúttal az 
iskolaügyi szervezeti munkák is megérezték, 
liogy anyagi eszközök híján a tanítóságnak 
eddig nem volt alkalma még a magyar iskola-
ügyi irodalmat sem egészében felölelnie. A 
Tanítói Közkönyvtár lesz hivatva ezeket az 
állapotokat megváltoztatni. Tulajdonképen 
már évekkel ezelőtt Gyertvánffy István, a 
Paedagogium volt igazgatója akarta állami in-
tézménvképen megteremteni a pedagógiai 
könyvtárt. A városligeti, ma már roskadozó 
kiállítási épületekben akartak akkor helyet 
szorítani annak a néhány ezer iskolaügyi 
könyvnek, melyek évek során a Tanszermúzeum 
mellett fölhalmozódtak. A mi akkor állampénzen 
nem sikerült, azt ma a tanítóság társadalmi 7 O 
úton megcsinálta. A könyvtár mai összeállí-
tásában a következő részekre oszlik: Iskola-
könyvek sorozatos gyűjteménye, tudomány-
szakok kimerítő müvei és szépirodalmi rész. 
Ezenkívül több sorozatú tanítói mintakönyv-
tárt állított föl a kaszinó. Ennek legalsó fokán 
áll a tanítóra nézve legszükségesebb könvvek o o , 
csoportja, melyet harmincz forintért minden 
tanító megszerezhet. Ezután következik má-
sodik és harmadik fokon két érdekesebb 
tanítói mintakönyvtár. A terv kivitele Verédy 
Károlyt, a kaszinó elnökigazgatóját és Ember 
Károlyt, a kaszinó iskolaügyi igazgatóját 
dicséri; a szép könyvtár a Lampel-czég, 
a melyről a tanügyi igazgató dicsérőleg említi 
meg, hogy 'fölszólítást nem is várva sietett az 
eszme megvalósításához hozzájárulni, az Athe-
naeum, Franklin- és Szt.-István-társulatok ál-
dozatkészségéből létesült. 

Ismételjük, hogy ministerünknek meg-
jelenése tanítói közt ily ünnepen, vala-
mint az Eötvös-alap február 2-iki ünne-
pein, örömmel tölti el szivünket, mert 
meg vagyunk győződve a felől, hogy 
az ily nemes és magasztos irányban 
fáradozó tanítóságtól ministerünk nem 
vonhatja meg már eddig is fényes tet-
tekben megnyilatkozott jóakaratát és 
támogatását. 

A magyar beszédre való szoktatás 
módja. 

(Válasz Maryitai József k ö z l e m é n y é r e . ) 

6. Nagyon téved M. úr, a mikor azt mondja* 
hogy a tanítás ideje alatt nem szabad játszani, 
hanem a tanterv szerint haladni és tanítani. 

Ugy látszik, nagyon régen foglalkozott 6, 
7, 8 éves gyermekekkel, különben ezt a mon-
datot nem vetette volna olyan könnyelműen 
papírra. Hát azt hiszi M. úr, hogy az okos 
tanító nem érvényesíti a tanításnál a játék 
alkalmazható elemeit? Hiszen akkor hamis 
tant hirdet! Az régen elmúlt már, a mikor a 
6, 7, 8 éves gyermekeket beszorították a pa-
dokba s lecsépelték velők az ismereteket a 
„tanczélmeg a Btanterv" szerint. Az utolsó 
falusi tanító is másképen tanít már; mert 
tudja, hogy a gyermek értelme csak azt 
fogadja be, a mit önmunkássága megteremtett, 
szive megszeretett. Csak nem fogja azt mon-
dani, hogy a 6, 7, 8 éves gyermek öntevé-
kenysége komoly munka s nem korhoz mért 
já ték? 

Vagy talán az önmunkásságon nyugvó dol-
gokra most is tanítja és nem neveli növen-
dékeit? Mihelyt alkalmat adunk a gyermek-
nek arra, hogy meglevő erőit önmagától 
kifejtse, érvényesítenünk kell a játék alkal-
mazható elemeit. íme, elmondok 1—2 példát 
erre is, hogy lássa, mily szerepe lehet a játék-
nak a népiskola tananyagának földolgozásá-
nál. A tanító tanít pl. az ötszögről. A ki az 
ön módszerét követi, az odaáll a táblához, 
megszerkeszti az ötszögü idomot s megmagya-
rázza a gyermekeknek. A mikor azt gondolja, 
hogy megértették, begyakorlásul ötszögeket raj-
zoltat. Természetes dolog, hogy a míg a 
magyarázat tart, addig a fiuk és a leányok 
padra vagy karba tett kezekkel ülnek s talán 
figyelnek is. 

En nem így teszek, hanem adok minden 
gyermeknek egy uj ságlapot s velők együtt 
püspöksüveget hajtogatok. Rávezetem őket 
ezzel a szép kellékeire is, de, a mi fő, együtt 
alkotjuk meg az értelmi szép elemeit, az 
arányosságot, szabályosságot, hűséget, eredeti-
séget. Mert a gyermek maga alkotta meg a 
testet, a mely összehajtva, a szabályos ötszög-
nek remek alakját adja, tiszta képzetet is 
szerzett róla. Ezt a dolgot örömmel csinálja, 
unatkozni nem fog. Kellemes változatosságban 
foglalkoztattam testi és lelki erőit, tehát 
eljárásom harmonikus is volt. Az a képzeleti 
kép, hogy neki püspöksüvege lesz, a melylyel 
majd apátot, prépostot játszhatnak, folyton 
ébren tartja figyelmét, képtársító, állandósító 

2 3 * 
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erejét. Persze, erre ön azt mondja, hogy én 
alászállítom a népiskola színvonalát. 

Meg akarom ismertetni a mocsárban tenyésző 
növényeket. Ön mit tenne ? A legjobb eset-
ben bevinne 1—2 példányt az iskolába. A 
gyermekek előtt föltartaná s azután szemlél-
tetné. Oda is adná nekik, hogy nézzék meg. 

En nem így tennék. A kákából csinálnánk 
csirkeborítót, kanalat, puskát, süveget, libát, 
ruczát; a nádtőből szipkát, a nádból szekér-
kast, a gyékényből kosárkákat, kovászszárítót 
stbit. Elhiszi ön nekem, hogy a gyermekek 
az ő sajátos munkálkodásuk közben a mi 
„bűvös szavunk, fényt lövelő nézésünk" mellett 
olyan tiszta és állandó képet szereznének az 
említett növényekről, hogy 70—80 éves 
korukban is szivesen gondolnának rá juk? 

E két példa elég arra, hogy az ön tanítás-
módjának a hibáját föltüntessem s bemu-
tassam a játék jogát és szerepét a tanításban. 

Tartozik-e ez a direkt módszerhez ? Nagyon 
is. A míg a gyermek velünk együtt munkál 
s új kifejezéseket tanul, a régieket ismétli. 
Könnyen teszi ezt, mert czélja a munka, a 
beszéd csak annak kedves járuléka. Ugy-e 
kérem, hogy ez nem óvóskodás ? Önnek az, 
mert sohasem próbált így tanítani, pedig lássa, 
ebben van a népiskola reformjának a ,bűvös" 
itala. 

7. Engedje meg, hogy röviden kifejtsem 
nézetemet a magyar beszédre való „szokta-
tás" -ról. — Ha ismerné a direkt módszert, úgy 
ebben sem tévedett volna. Önnek tudnia 
kellene, hogy a gyermeknek utánzó és 
teremtő ereje van. A 6, 7, 8 éves gyermek 
utánzással gyűjti az ismeret anyagát. Hogy 
egy-egy képzet jegyeit állandósíthassa, sokszor 
kell egy és ugyanazt a dolgot utánoznia. Hát 
mondja meg, kérem, nem kell a nevelőnek 
az utánzásra a gyermeket szoktatnia? Szabad-e 
nekem olyan szót mondanom, a melynek 
dologképét a gyermek megfelelő utánzással 
meg nem szokta? Hát a szóképek utánzására 
is nem kell-e a gyermeket szoktatni? Az egész 
nevelés és tanítás szoktatáson alapul. Nagy 
különbség van a szoktatás és a tanítás között. 
Újra példát mondok, legalább nem magya-
rázza el szavaimat. 

En meg akarom tanítani a gyermeket e versre: 
Á k á c z a l a t t ü l E t e l k a 
U d v a r o n , k e d v é r e , 
S á r g a f o n n y a d t f a l e v é l h u l l 
A r c z á r a , ö lébe . 

Természetes dolog, mindig nem magyar 
ajkú gyermekekre gondolok. Hogy vezetem 
őket a dologképre ? Az udvaron ákáczfa ál l ; 
rajta sárga, fonnyadt levél; a falevelek hull-
nak. En az ákácz alá ülök, a gyermekek 

szintén. Lehet közöttük Etelka, Juliska, Mariska. 
A mikor én az ákácz alá ülök, a gyermekek 
hívásomra ugyanazt teszik, engem utánoznak. 
Erre a dologképet mutatva mondom „Akácz 
alatt ül Etelka" vagy „Ákácz alatt ül Juliska", 
vagy „Ákácz alatt ül Mariska", a szerint, a 
mint a leányok között Juliska, Etelka vagy 
Mariska van. 

Az „ákácz" szónál az ákáczfát, az „W" 
szónál egy kis emelkedéssel s visszaüléssel az 
ülést, a „Mariska" szónál az ott levő Mariskát 
mutatom. A gyermekek velem együtt hasonló-
képen cselekesznek. A mit én teszek, azt ők 
utánozzák. így megszokják a dologképet s vele 
együtt a szóképet is. Tessék csak azt elkép-
zelni, hogy valaki szépen megrajzol egy 
ákáczfát, alája a tanítót és az ő tanítványait, 
mily örömet okozna az a gyermekeknek. Hát 
még a mikor ők e képet a valóságban maguk 
alkotják meg! Tessék csak megpróbálni s 
meggyőződik arról, hogy a gyermekek az 
utánzást nem fogják megunni — ellenkezőleg, 
újra s újra ismétlik azt. 

Hát nem szoktatás-e ez? — Mikor veheti 
a tanítás kezdetét? Akkor, a mikor aszókép 
eléggé visszaidézi már a dologképet. A mely 
tanító előbb tanít, mint szoktat, az nem érti 
a mesterségét. A tanítás a szoktatás követ-
kezménye. 

A direkt módszer lényege a szoktatás, mert 
az ismeretszerzés fizikai, élettani és lélektani 
folyamata a szoktatás közben megy végbe. 
A jól végzett szoktatás után a tanítás már 
csak gyermekjáték. 

A vers többi részét ugyancsak az említett 
módon végezzük el a gyermekekkel. 

8. Ön félremagyarázta szavaimat ott is, 
a hol az anyanyelv mellőzéséről szóltam. Azt 
mondtam: Egy községet csak 1 — 2 ember-
öltő alatt lehet teljesen megmagyarosítani. Ez 
annyit jelent, hogy 30—60 esztendő kell ahhoz, 
hogy a község lakossága egészben átvegye a 
magyar beszédet családi szóval társalgási nyel-
vül. Ez világos dolog, magyarázatra nem szorul. 

Más helyen azt mondtam, hogy egy év 
alatt úgy megtanultak a gyermekek magya-
rul, mintha Debreczenben születtek volna. A 
gyermeksereg iskolai s nem községi társadalom. 
Itt Sárosban akárhány község van, a melyek-
ben az iskolásgyermekek szép folyékonysággal 
beszélik a magyar nyelvet, a felnőttek meg 
nem tudnak egy szót sem magyarul. Magya-
rázata egyszerű. A mikor ők iskolába jártak, 
vagy nem tanították a magyar beszédet, vagy 
fordították, mint Margitai igazgató úr. 

Különben nem az a lényeges e dologban, 
hogy a gyermekek egy, vagy két év alatt 
tanulják meg a magyar beszédet; a község 
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egy, vagy két emberöltő alatt magyarosodik 
meg, mert hiszen sok függ erre nézve 1—1 
község és iskola helyi viszonyaitól is, hanem 
az, hogy a hol fényes eredményeket értek el 
a magyar beszéddel, ott nem az anyanyelv 
alapján tanították. Ezt tagadni lehet, de azért 
mégis igaz marad. 

9. Végül még tudomására adom, hogy én 
Magyarországot nem a vasúti kocsiból ismerem, 
hanem közvetetten tapasztalatból. Pancsován 
61 2 éven át tanítottam a szerb, horvát, oláh, 
spanyol, német anyanyelvű gyermekeket a 
magyar beszédre, tehát meggyőződhettem 
arról a különbségről, a mely e gyermekek 
nyelve, kiejtése és a mi nyelvünk és magyar 
kiejtésünk között van. Erdélyben 2 éven át 
tanítottam a szász és oláh ajkú, Nagy-Szől-
lősön 4 éven át a ruthén gyermekeket. Most 
hatodik éve, hogy a tótok között lakom. 

Bármit állít ön, igaz marad, hogy a szerb 
gyerek a „kutya* szót „kucsának", a „hattyút"' 
„h icscsunák* ejti. Különben a napokban már 
elhagyja „A magyar beszédre való szokta-
tásnak módja" czímü müvem a sajtót. Ebben 
részletesen szólok azokról a szóhangbeli elté-
résekről is, a melyeket a magyar s a hazai 
testvérnépek beszédje között, gyakorlati tanítói 
működésem alatt tapasztaltam 

Hogy tanítja Margitai igazgató úr az ő 
tanítványait a magyar beszéd módjára? 

Módszerét ő már kifejtette e lapban, helyette 
ime szolgálok egy gyakorlati tervezettel. A 
tanítás anyaga : „ Mije van ? A palatáblának 
van lapja. A palatáblának vannak oldalai. A 
könyvnek van táblája. A palatáblának van 
rámája. A tollnak van hegye. A könyvnek 
van levele." 

Több mondatra nincs szükségem; ennyi is 
elég módszerének bemutatására. 

Tanító: Kaj ima? magyarski: Mije van? 
Tanító: Kak receju to magyarski: „Kaj 

ima?" Pista! 
Gyermek: Mije van? 
Tanító: Kak reöeju to magyarski: „Kaj 

ima?" Jóska! 
Gyermek: Mije van? 
Tanító: Kak reöeju to magyarski: „Kaj 

ima?" Jancsi! 
Gyermek: Mije van ? 
(Ezt ismétli velők 10 —20-szor, a míg a 

„mije van11-1 be nem szajkolták.) 
Tanító: Tablica ima, magyarski: A táblá-

nak van. 
Tanító: Kak reöeju to magyarski: „Tablica 

ima?" Andris! 
Gyermek: A táblának van. 
(Ez újra ismétlődik, míg valamennyi be 

nem magolta.) 

Tanító: Ima tablu, magyarski: Van lapja. 
Tanító: Kak reöeju to magyarski: Ima 

tablu ? 
Gyermek: Van lapja. 
(Á mikor ezt is betanította, akkor így 

jár el:) 
Tanító: Tablica ima tablu, magyarski: A 

táblának van lapja. 
Tanító: Kak receju to magyarski: Tablica 

ima tablu ? Jóska! 
Gyermek: A táblának van lapja. 
(Ez is így ismétlődik 15 — 20-szor.) 
A mikor ily gyötrelmes faggatás után nagy-

nehezen bemagolták a „mije van*-1 és azt, 
hogy a táblának van lapja, akkor ekképen 
magyarra fordítja a dolgot: 

Tanító : Mije van a táblának ? Gyurka! 
Gyermek: Lapja, vagy „a táblának van 

lapja." 
Tanító : Minek van lapja ? Feri! 
Gyermek: A táblának, vagy „a táblának 

van lapja." 
Ez M. igazgató úr direkt módszere. 
Az enyém ez: 
En a tábláról így beszélgetnék a gyerme-

kekkel : 
Kezembe vennék egy palatáblát, fölmutatnám 

s a mozgás nyelvén megértetném velők, hogy 
ők is vegyék elő. A mikor már valamennyi 
gyermek elővette tábláját s padjára tette, én 
megfognám az enyémet, fölemelném. A gyer-
mekek is hasonlót cselekednének. A táblának 
föl- és lefelé való mozgatása közben a „tábla", 
„táblát föl!" „táblát le!* kifejezéseket gyako-
rolnék be. A gyermeknek a táblával való 
eme cselekvések nagyon tetszenek. Arczuk 
kiderül, ajkukra mosoly száll, testök és leikök 
édes harmóniában dolgozik. Nem telik bele 
tíz perez s valamennyi szépen tudja a cselek-
véssel járó szókat és kifejezéseket. 

Tovább haladva, részeire szedjük a pala-
táblát, azután újra összeteszszük a darabokat. 
E munkálás közben könnyen szokják meg a 
„palakő, a ráma, ez a rámája, ez is a rámája, 
az is a rámája" kifejezéseket A mikor a 
szétszedés munkája folyik, a „ s z é t s z e d j ü k a 
részek összetétele alatt az „összerakjuk* szó-
képeket csatoljuk a dologképekhez. 

A táblát eldugjuk a fiókba s kezünkkel 
mutatva mondjuk: nincsen tábla, nincsen 
tábla. Majd gyorsan előkapjuk s a táblát 
mutatva mondjuk: itt a tábla, itt a tábla. 

Ezt 3 — 5-ször ismételjük. A gyermekek a meg-
felelő cselekvésekhez a mi vezetésünk mellett 
szépen mondogatják: itt a tábla, nincsen tábla, 
itt a tábla, nincsen tábla. 

A mikor a táblát e gyakorlás után újra 
bedugtuk a fiókba, arezunkat és kezünket 
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úgy mozgatjuk, mint a mikor valamit keresni 
szoktunk. Ez alatt ezt mondjuk: hói a tábla ? 
hói a tábla ? hói a tábla ? A gyermekek velünk 
együtt úgy tesznek, mintha ők is keresnék a 
táblát és mondogatják is: hol a tábla? hol a 
tábla? Ezt 3—4—5-ször ismételjük. Egyszer 
csak hirtelen kiveszszük a táblát a fiókhói s 
azonnal mondjuk: itt a tábla, itt a tábla. Újra 
eldugjuk, mire a mozgás nyelvén a dolgot jelezve 
azt mondjuk: nincsen tábla, nincsen tábla. 

Hogy miképen kell a beszéd- és értelem-
gyakorlatot, a játékot, a dalt, a munkát, a 
mesét, a verset, a mondókát, a szünetet, a 
gyermek fogadását és elbocsátását a direkt 
módszer szerint a magyar beszédre való szok-
tatásnál fölhasználni, arra nézve művem rész-
letes tájékozást nyújt. 

Ajánlom e munkát M. igazgató úrnak szives 
figyelmébe. Azonban addig is, a míg ezt meg-
kapná, forduljon Paksy Rezső úrhoz, a jeles 
tanítóhoz, a ki a direkt módszert nemcsak 
kitűnően érti, de mint értesültem, remekül 
alkalmazza is. E kiváló tanítónak gyakorlati 
foglalkozásai eléggé világos és részletes magya-
rázatot nyújtanak. 

És most Isten önnel igen tisztelt M. igaz-
gató úr. Méltóztassék tudomásul venni, hogy 
e tárgyban esetleg megjelenendő közleményeire 
csak abban az esetben fogok válaszolni, ha 
tapasztalom, hogy ön a direkt módszert 
nemcsak mint hirlapi kifejezést hiszi és vallja, 
hanem tényleg igaz értelme szerint él is. 

(Eperjes ) Lány Mihály. 
e£>'íf?)<3*~ 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
([ A kisküküllővármegyei ált. tanító-

egyesület ezidei rendes közgyűlését Dicső-
Szt-Mártonban a vármegyeház dísztermében, 
junius hó 3-án tartotta. A diszes közönség 
soraiban ott voltak a katholikus, református 
és unitárius egyház kiváló képviselői, a vár-
megye főtisztviselői és Schivetz Vilmos kir. 
tanfelügyelő élén mintegy száz tanító, taní-
tónő. Miután Papp Gábor titkár jelentésében 
gazdag vonásokkal ecsetelte az egyesület mult 
évi működését, általános érdeklődés között 
adta elő a Tanítók Háza ügyét, ismertette 
annak czélját és a kivitel módozatait, melyek-
kel az eszmét a megvalósulás stádiumába te-
relhetni. Az élénk hatást keltett szép előudás 
után mindegyik tanító kebelében tüzet fogott 
a lelkesedés, melyet aztán Schwetz kir. tan-
felügyelő lelkes beszédével valóságos lángra 
gyúlasztott. És a nagyfokú lelkesedés árjában 
számosan jelentkeztek szólásra, hogy az ügy 
érdeme mellett örömüknek és megelégedésük-

nek adhassanak kifejezést. A közgyűlés végre 
egyhangúlag elhatározta, hogy a „M. T. 0. 13." 
és az BEötvös-alap országos tanítóegyesület" 
által a tanítósághoz intézett felhívását mindenben 
magáévá teszi, a „Tanítók Háza* ügyét szívvel-
lélekkel felkarolja és a midőn annak fölépítési 
czéljaira ezerötven forintot adományoz, ki-
mondotta, hogy a gyűjtést saját kebelében és 
szélesebb körben is tovább fogja folytatni. így 
akar hozzájárulni az intézmény fundamentu-
mához a maga részéről, hadd lehessen megko-
ronázni századvégi alkotásainkat egy dúsan 
kamatozó örökséggel, mely kitörülhetlen emlék-
ként legyen följegyezve a nevelés történetében. 
A tanácskozások rendén még fölmerült 
ügyek végeztével társasebédre gyűltek az 
egyesületi tagok és vendégek, hol a gyönyörű 
pohárköszöntők mind a Tanítók Háza kérdése 
és az egyesület áldozatkészsége körül forogtak. 

A A beregmegyei általános tanítóegye-
sület félvidéki köre Ilonczán tartotta meg 
ez évi tavaszi gyűlését. A kör teljes számú 
tagjain kívül jelen volt még Kidiszeky Ernő 
kir. tanfelügyelő és több vidéki vendég is. A 
közszeretetben álló kir. tanfelügyelőt Csubirka 
Ilona, — a megjelent tanítókat CzohlaDemeter 
IV. oszt. tanulók üdvözölték. A kis ruthe'n 
ajkú tanulóknak hatásosan előadott beszédeit 
a gyűlés lelkes éljenzésekkel jutalmazta. 
Bárányi Antal korelnöknek szép hatást keltő 
megnyitója után, melylyel a kir. tanfelügye-
lőt, a szép számmal megjelent vendégeket és 
körtagokat üdvözölte, a kör jegyzőjeül egy-
hangúlag Bacskó Gyula kisfaludi áll. tanító 
választatott meg. Gyakorlati tanítást tartot-
tak: Bacskó Gyula a földrajzból a IV. 
osztályban, Borköles János ilonczai áll. tanító 
a számtanból a II. osztályban Kassayné-Illés 
Mária bilkei áll. óvónő a kezdőkkel ismertette 
a macska leírását. Mindhárom tanítás sike-
rültnek minősíttetett. „A népiskola közegészség-
ügyének javításáról" Zékány Tivadar hátmegi 
ig.-tanító értekezett sikerülten. A jövő őszi 
gyűlés helyéül a falucskai gör. kath. népiskola 
jelöltetett ki. E gyűlés tárgyainak megálla-
pítása után az iskola egyik, tágas, szép termé-
ben 40 terítékű, kitűnően sikerült közebéd 
volt, melyen a megye tanügyét és tanítók 
érdekeit szivén viselő kir. tanfelügyelőt a 
tanítók és vendégek részéről többen zajos 
éljenzéssel fogadott pohárköszöntőkben éltet-
ték. Borköles János áll. tanító felköszön-
tőjében kiemelte a kir. tanfelügyelőnek leg-
újabb alkotását: Beregvármegyének az iskola 
és óvodai rend védelme tárgyában meghozott 
szabályrendeletét, a melynek megalkotásában 
Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelőnek nagy 
része van. (—s.) 
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A beregvármegyei általános tanító-
egyesület kászonyi járási tanítóköre Szernyén 
tartotta meg rendes tavaszi gyűlését, melyen 
a kör tagjain kívül ott láttuk: Kuliszeky 
Ernő kir. tanfelügyelőt, Dezső Lajos sárospa-
taki állami tanítóképzőintézeti igazgatót az 
intézet IV-edéves növendékeivel, Kulcsár 
János, Janka Gyula, Kovács Kálmán, Bari 
Sándor és Német Péter ev. ref. lelkipásztoro-
kat, továbbá Sárkány Gábor tanítóegyesületi 
elnököt stb. Az ülést Lukács Dániel körelnök 
meleghangú beszéddel megnyitotta és üdvö-
zölte Kuliszeky Ernő kir. tanfelügyelőt és 
Dezső Lajos igazgatót, valamint a többi ven-
dégeket. Dezső Lajos igazgató megköszönvén 
az elnök lelkes bangón tartott üdvözletét, 
örömének adott kifejezést, hogy volt tanít-
ványának egészen új keletkezésű iskoláját, 
hol éveken át rendes tanítás nem volt, bemu-
tathatja a IV-edéves tanulóknak. Az ügyrend 
előzetes letárgyalása után kezdetét vette a 
gyakorlati tanítás. Forgon Pál szernyei ev. 
ref. tanító gyakorlati tanítást tartott az I. 
osztályban a számtanból, ismertette a 12-es 
számkört. A gyakorlati tanítás minden pont-
jában egy kitűnő gyakorlati tanítót mutatott 
be a jelenvoltak előtt. A második gyakorlati 
tanítást Vigváry Endre bótrágyi ev. ref. tanító 
tartotta a gazdasági ismétlő-iskola növendé-
keinek. Tanításának anyagát a különféle 
földnemek ismertetése képezte s ez is sikerült-
nek vétetett. Ezután Tarnóczy Izabella mező-
kászonyi állami elemi iskolai tanítónő érte-
kezést tartott ily czímű tételről: „Miképen 
lehetne a női kézimunkát az elemi iskolában 
sikeresen tanítani." Gyűlés után az iskolában 
közebéd volt, melyen 60-an vettek részt. 

£ A szilágyinegyei általános tanítótes-
tület szilágy-somlyai járásköre tavaszi gyűlé-
sét Szilágy-Nagy faluban tartotta meg. Szabó 
Sándor elnöki megnyitójában rámutatott a 
tanítói hivatás fontossága mellett a tanítói 
körökben napirenden levő ügyekre s különös 
figyelmükbe ajánlotta a kartársaknák a „Taní-
tók Házáu-nak kérdését. Horváth Endre a 
Tanítók Házáról tartott előadást, melynek 
folytán a kör kimondotta, hogy a Tanítók 
Háza ügyét lelkes örömmel karolja föl s erre 
vonatkozó véleményét a testület központi 
bizottsága útján akarja érvényre juttatni. 
Bogdán István az évzáró vizsgálatokról olva-
sott fel s azoknak megreformálását indítvá-
nyozza olyformán, hogy a több tanítós isko-
lákban az igazgató valamelyik tanítótársánál 
mondjon véleményt a vizsgálat eredményéről, 
egy tanítós iskolák vizsgálatára pedig vala-
melyik szomszéd kartárs küldessék ki. Nyárády 
Lajos rátoni közs. tanító a népiskola II. osz-

tályában a magyar nyelvtanból sikerült taní-
tást tartott a cselekvés jelen, mult és jövő 
idejéről. Zoványi Lajos a testületi gyűléseken 
már egy izben vitatott „A népiskolai olvasó-
könyvekről" czímű vitatételhez szólt hozzá. 
Előadásában a körnek e tárgyban már hozott 
határozatát fentartandónak mondja, s azok 
pótlására a megye többi járásköreiben hozott 
határozatok folytán előadta a kör által elfo-
gadott következő elveket: 1. Az olvasóköny-
vek művészi kivitelű képekkel látandók el 
(ha a képek a könyveket nem drágítanák meg), 
az ABC-be azonban minden új betűhöz, a 
hang és betü szemléltetésére képeket fölvenni 
szükségtelen. 2. Az olvasókönyvnek IV., V., 
VI. oszt. évfolyamai különböző kézírással 
autografált levelekkel, polgári ügyiratokkal 
bővíttessenek, hogy alkalmuk legyen a gyer-
mekeknek magukat különböző kéziratok olva-
sásában gyakorolniok. Madarász Imre a III. 
osztály földrajzi tananyagáról értekezvén, a 
járáskörnek elfogadásra ajánlta a Zoványi L. 
által í r t : „ A lakóhely ismertetése és Szilágy-
vármegye földrajza" czímű munkát, mely még 
a megye jó kézitérképével lenne ellátandó. 
Szabó Lajos előadása alapján elfogadta a 
járáskör a'központi bizottság által tárgyalás 
végett megküldött iskolai rendszabály-terve-
zetet. Végül tisztújítás volt, melynek ren-
dén ismét elvállalta Szabó Sándor az elnöki, 
Török Lajos a főjegyzői tisztet, mivel irántok 
a kör bizalma oly módon nyilvánult, hogy 
azt — bár visszalépésüket határozottan kije-
lentették — visszautasítniok nem lehetett. 

CVJ A csikmegyei általános tanítóegye-
sület csíki köre Csik-Vacsárcsin tartott gyű-
lést. A gyűlést Murányi Kálmán kerületi 
főesperes által végzett „Veni sancte" és 
szentmise előzte meg, melyet Dobos Dénes 
helybeli tanító gyak. tanítása követett az 
I. és V. osztályban a számtanból. Lakatos 
Mihály elnöknek nagy tetszésben részesült 
megnyitó beszéde után a mult gyűlés jegyző-
könyve hitelesíttetvén, olvastatott a csiki 
róm. kath. tanítóegyesület felcsiki körének 
a néhai Földes József tanítóképző-intézeti 
igazgató sirjához állítandó emlék költségeihez 
való hozzájárulás végett küldött átirata, 
melyre a kör tagjai fölkérettek, hogy 
november hóig az e czélra szánt összeget a 
pénztárnok kezéhez fizessék be. — A gyer-
gyói körnek a „Tanítók Háza'1 ügyében 
készített határozati javaslata és az alap-
szabályokhoz kidolgozott ügyrend kiadatott 
egy bizottságnak, hogy véleményes javas-
lattal terjeszsze a közgyűlés elé. Csibertics 
Imrének a pedagógiai büntetésekről szak-
értelemmel előadott vitatételre hosszabb eszme-
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csere után a gyűlés kimondotta, hogy a lelki 
büntetés mellett kellő óvatossággal a testi 
büntetésnek is hely adandó. Előadó fölkére-
tett, hogy a jövő gyűlésen egyes konkrét 
esetek fölött indítson vitát. Lakatos Mihályné 
a Paulini K.-féle Abc- és olvasókönyvet 
ismertette, Székely Károly az önképzőkörök 
czéljáról tartott felolvasást s ő e tárgyban 
egy módozat kidolgozására kéretett föl. Ez-
után a gyak. tanítás biráltatott meg, mely 
teljesen sikerültnek nyilváníttatott, a tanterv-
revizióra vonatkozólag pedig véleményadásra 
egy bizottság küldetett ki. Az országos 
bizottság „Hivatalos Értesítője" az egyesület 
részére megrendeltetett. A jövő gyűlés Csik-
Szentmiklóson lesz. 

E3 A kolozsvármegyeitanítótestület bánff'y-
hunyad-almásmenti köre Egeresen tartotta 
meg ez évi második rendes gyűlését. 8 — 729 
óráig Zecha Gizella egeresi áll. isk. tanítónő 
tartott az ottani állami iskola V. osztályá-
ban tanítást a természetrajzból, ismertette az 
almafát és rokonait. — A nagyszámmal meg-
jelent tagok s Egeres község értelmiségének 
jelenvolt tagjai, innen a kisdedóvóba mentek, 
a hol Hosszú Emma óvónő mutatta be, meny-
nyire haladt növendékeivel ez évben. — Rövid 
szünet után kezdődött a gyűlés az iskolában, 
a hol Vincze Ferencz kalotaszentkirályi tanító, 
elnök mondotta el tartalmas megnyitó beszédét. 
Elénk elismeréssel adózik ebben fenkölt szel-
lemű ministerünknek, ki atyailag gondoskodik 
a tanítók fizetésének emeléséről, képzéséről, 
nyugdíj-ügyéről s végül szól a Tanítók Házá-
ról. Az elnöki előterjesztések után Koleszár 
Lajos bánffyhunyadi polg. isk. igazgató ismer-
tette a hat - osztályú osztott népiskola tan-
tervét tárgyanként és osztályonként s kéri a 
tagokat, tegyék meg észrevételeiket a leendő 
új tanítási tervre. Hosszantartó eszmecsere 
után, melyben különösebben Sóbányi Gyula, 
Czucza János és Hantz Gyula vettek részt, 
kimondja a gyűlés, hogy az előadó javaslatát 
s a tanítási tervet a maga egészében elfo-
gadja, de kívánatosnak tartja, hogy a hittan 
tanításának körét az egyházak szorosan hatá-
rozzák meg, a magyar nyelvtani tanítás alapja 
az olvasókönyv legyen s a szó- és mondattan 
külön taníttassák; a fiúiskolákból a kézimunka, 
mint a mely a költséggel és idővel nincs 
arányban, töröltessék; az ének-tanítás nagyobb 
sikeréhez szükségesnek mondja a nőképzőben 
a hegedű-tanítást oly fokban, hogy a tanító-
nők képesek legyenek az énekdarabokat elját-
szani s e tárgyban megkeresés intéztessék a 
ministeriumhoz. A gyűlés a buzgó, fárad-
hatatlan előadónak jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott. A következő előadó liléin Lajos 

volt, a ki a testi fenyítékről értekezett, 
szembe állította az egyes szülők s pedagó-
gusok véleményét és végül a következő négy 
pontot állította föl megvitatásra: 1. Csak 
súlyos bűnökért büntessünk testileg. 2. Akkor 
bűntessünk testileg, ha más büntetés siker-
telen. 3. Legyen érzékeny, de nem ember-
telen. 4. Hajtsuk nyugodtan végre. E pontok 
megvitatása, tekintettel az előrehaladott időre, 
a jövő gyűlésre maradt. Végül Sóbányi Gyula 
olvasott föl: „Az ember helyzete" czímmel. 
A tanulságos fölolvasásért szerzőnek a gyűlés 
köszönetet mondván, befejeztetett. r. 

$ A beregvármegyei általános tanító-
egyesület tiszaháti tanítói köre Nagy-Beregen 
tartotta meg rendes tavaszi gyűlését. A gyű-
lésen a csaknem .teljes számban megjelent 
tagokon kívül ott voltak: Kuliszeky Ernő kir. 
tanfelügyelő, Végváry Mihály nagy-beregi ev. 
iskolaszéki és Sárkány Gábor tanítóegyesületi 
elnök és a községi elöljáróság. Az ülést 
Badics Mihály körelnök szépen átgondolt 
beszéddel megnyitotta s a midőn beszédében 
a kir. tanfelügyelőt, mint vendéget éltette, 
hosszan tartó éljenzésben törtek ki a kör 
tagjai, mely alkalom is fényes bizonyságot 
szolgáltatott arról, hogy milyen szeretettel 
övezik körül a tanítók a kir. tanfelügyelőt. 
A gyűlés első tárgyát Szász Gábor nagy-
beregi ev. ref. tanító gyakorlati tanítása ké-
pezte. a ki a földrajzból az V., VI. fiúosztály-
ban Magyarország térképén az „Északkeleti 
Kárpátok" vidékén való utazást tanította, az 
egyes városok történeti nevezetességeinek föl-
említésével. A tanítást a körgyülés sikerültnek 
nyilvánította. Az ülés második tárgya volt 
Vadnay Imre nagy-beregi ev. ref. tanító gya-
korlati tanítása, a ki a magyar nyelvtanból 
a II. osztályban a szótagolás szabályait ismer-
tette. Tanítása szintén sikerültnek mondatott. 
Következett a kör ügyrendjének a tárgyalása, 
a mit a bizottság előzetes javaslata alapján 
úgy általánosságban, mint részleteiben kevés 
módosítással a körgyülés elfogadott. A gyűlés 
negyedik tárgya Poócs László ugornyai ev. ref. 
tanító értekezése volt, a ki az „iskolai nevelés" 
czímű tételről értekezett. A jól átgondolt 
s hosszas tapasztalat után írt fölolvasás el-
ismerésben részesült. Ezután az elnök föl-
olvastatta a Paulini Károly ABC-és köny-
vének terjesztésére vonatkozó fölhívást, melyre 
vonatkozólag a körgyülés egy hármas tagból 
álló bizottságot küldött ki a végett, hogy a 
jövő gyűlésre a Paulini és Gramma-féle képes 
ABC-és könyvek összehasonlításáról véleményt 
adjon elő s a kettő közül a jobbikat elfo-
gadás és terjesztés czéljából ajánlják a kör-
gyülésnek. Törös Sándor indítványozta, hogv 
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Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister úr ő nagyméltóságát azon alkalomból 
kifolyólag, bogv az új kabinetben is meg-
tartotta állását, a kör föliratilag üdvözölje, 
melyhez a kör egyhangú lelkesedéssel hozzá-
járult. Gyűlés végeztével Végváry Mihály 
nagy-beregi ev. ref. lelkész a kör tagjait a 
vendégekkel együtt Nagy-Bereg város ven-
dégeiül meghivta. A közebéd a városi tanács-o o 
teremben volt, melyen 76-an vettek részt. 
A gyűlésről szóló ismertetésünket nem zár-
hatjuk le a nélkül, hogy meg ne emlékezzünk 
a Nagy-Bereg község elöljáróságának azon 
meleg vendégszeretetéről, melylyel a kör-
gyülés tagjait fogadta. 'f. S. 

© A zólyommegyei általános tanító-
egyesület beszterczebányai járásköre tavaszi 
közgyűlését Beszterczebányán tartotta meg. 
A közgyűlésen nemcsak a kir. tanfelügyelő, 
de a város polgármestere, számos gimnáziumi 
tanár és lelkész is megjelent. Az elnöklő 
Groó G. Lajos, miután a megjelent tagokat 
és vendégeket üdvözölte, a közgyűlést meg-
nyitotta. Mivel a körjegyzője a járásból eltá-
vozott. helyébe: Ujj György és Skoda János 
megválasztatván, kezdetét vette Jurkovich 
Emil főgimnáziumi tanár felolvasása „Besz-
terczebánva népoktatása a múltban " czímmel. 
A közgyűlés a kitűnő felolvasónak, tanulsá-
gos és élvezetes felolvasásáért jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazott s munkálatát kinyomatni 
határozta. Czcglédy István kir. tanf. tollnok 
„A tanítók humanisztikus intézményeiről" 
értekezett. Kitíinő értekezése mindeji monda-
tán ez az alapeszme húzódik végig: „mind-
nyájan egyet és egyért". Fejtegette az 0. T. 
B. feladatát, az általa végzett munkát, ismer-
tette az Eötvös-alapot s ezzel szemben a 
tanítók hálája kifejezése módjait, Végül 
ismertette a „Tanítók Házát" oly lellces sza-
vakb m, hogy a közgyűlés e vajúdó ügyet a 
megvalósidás stádiumába terelni elhatározta. 
Javaslatai e 4 pontba foglalhatók össze: 
1. Bocsássanak ki részvényeket. 2. Minden 
tanító fizetése minden forintja után 1 krt 
adjon. 3. Létesíttessenek a központokban 
táp- és segélyintézetek és internátusok. 4. Ily 
intézet Beszterczebányán is legyen. A fel-
olvasót szívből jövő „éljen" és jegyzőkönyvi 
köszönet jutalmazta. Javaslata pedig, a meg-
felelő intézkedés végett, a központhoz utalta-
tott. Az indítványok és egyéb ügyek elin-
tézése után az elnök a gyűlést feloszlatta, 
mely után a tagok Schweng József városi 
tanácsos kalauzolása mellett a városi mu-
zeumot tekintették meg. (U. Gy.) 

X A kunszentmiklósvidéki közs. tanítók 
köre május hó 23-án tartotta meg évi rendes 
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közgyűlését Tóth József kir. tanf., dr. Varsányi 
Gábor iskolaszéki elnök és díszes érdeklődő 
közönség jelenlétében. A gyűlést Sárközy Kál-
mán egyesületi elnök nyitotta meg. Az érde-
kes programm 2-ik pontja volt Czenner Guszta 
k. a. sikerült szavalata. Salamon István és Szabó 
Lajos tanítók tartottak gyakorlati tanításokat. 
Mindkét tanítás pedagógiai tekintetben kifo-
gástalan, természetes volt, s az előadók gyakor-
lottságát bizonyította. A Tanítók Házáról Sár-
közy Albert tartott ismertetésszerű értekezést. 
Előadásában kifejtette annak magasztos czélját 
s indítványozta, hogy az egyesület a szép eszmét 
anyagilag is pártolja. Indítványát a gyűlés egy-
hangúlag elfogadta. Ezután a kör 25 éves tör-
ténetét olvasták föl, melyet mély érzéssel, 
meleg hangon, a visszaemlékezés kedves ér-
zetét visszatükröztetve Rozgonyi Endre és Tóth 
László kunszentmiklósi tanítók, az egyesület 
legrégibb, s az alapítók közül még életben 
lévő tagjai írtak meg. Az érdekes előadást 
megéljenezték. Ezután a gyűlés az egyesület 
belső ügyeivel foglalkozott. Elhatározta to-
vábbá, hogy a „Tóth József" árvaházi alapra 
ez évben is meghozza szokásos áldozatát. A 
jövő évi gyűlés Duna-Vecsén lesz. A gyűlés 
után társasebéd volt. 

$ A turóczmegyei ált. tanítóegyesület köz-
gyűlése f. é. jun. 10-én, Stubnyafűrdőn folyt le 
nagy érdeklődés mellett. A vendégek sorában 
ott láttuk Szoffa Károly főesperes, Holkay Lajos 
plébános, Zorkóczy főszolgabíró urakat, mint 
lelkes tanügybarátokat. Tapintatos vezetés, fe-
gyelmezettség, a tárgyak gondos előkészítése 
jellemezte a gyűlés lefolyását. Berécz Gyula 
kir. tanfelügyelő egyéniségét környező szere-
tetének és lapunk szerkesztősége iránt való 
tiszteletének az egyesület éljenzéssel s elnöki 
részről üdvözléssel adott kifejezést, melyre 
Gööz J. dr. a szerkesztőség szives üdvözletét 
tolmácsolva válaszolt. Somogyi Géza znió-
váraljai tanítóképző-intézeti igazgató, mint 
elnök, tanulmányszámba veendő megnyitójá-
ban szemlét tartott a német-, franczia-, angol-
és magyarországi pedagógiai napi kérdések 
fölött. Gondos munkáját elismeréssel honorál-
ták. Az egyesület első tiszteletbeli tagjául 
Wlassics Gyula dr. közoktatásügyi minister, 
Zsilinszky Mihály államtitkár és Axamethy 
Lajos ministeri tanácsos urat, a népoktatás-
ügyi osztály főnökét, választotta meg nagy 
lelkesedéssel s hozzájok a gyűlés folyamata 
alatt üdvözlő táviratokat is küldött. Egyesületi 
főjegyzőül pedig az egyik nagy buzgalmú, tehet-
séges tagot: Párvy Endre, képzőintézeti tanárt 
választották. A mult évi közgyűlés jegyző-
könyvének, a pénztárosi és köri elnöki jelen-
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az osztott népiskolák tantervére vonatkozó 
javaslatot általános helyeslés közepette. A kir. 
tanfelügyelő a kiadott tanterv-javaslatot to-
vábbi gondos tanulmányzásra ajánlotta s kérte 
a közgyűlés tagjait, bogy arra vonatkozó vé-
leményeiket aug. 15-ig terjeszszék be hozzá, 
melynek alapján memorandum alakjában fogja 
a turóczniegyei tanítók véleményét a közok-
tatásügyi ministeriumba juttatni. „A Tanítók 
Háza és a tanítók gyermekeinek otthona s 
az Eötvös-alap" czímen, a legbuzgóbb tanítók 
egyike: Rásztovszky kollegánk ajánlotta meleg 
szeretettel felkarolásra a tanítóság eme fon-
tos ügyeit. Göőz József dr. megvilágította a 
fölvetett kérdéseket jelenlegi stádiumukban. 
Az egyesület kérvényt fog intézni a közoktatás-
ügyi minister úrhoz, hogy a Tanítók Házának 
létesítését, mely a tanítóság közóhaja, oly érte-
lemben méltóztassék támogatni, miként a Ta-
nítók Háza előkészítő bizottsága folyanodványá-
ban kérelmezte; az orsz. bizottságnak a tanítók 
leányai részére való internátus létesítését figyel-
mébe ajánlják s végül egyhangúlag kötelezték ma-
gukat, hogy a Tanítók Háza czéljára 5 éven át 
évenkint 1—1 frtot fizessen be minden tag. Rot-
ier J. a gazdasági oktatás és a népiskola cz. 
tételről értekezett, Blumenfeld a Pauliny-féle 
ABC-t ismertette, Zvada A. pedig megyei 
iskolai muzeum és könyvtár létesítését szor-
galmazta. Az indítványok során Katuska István 
javaslatára az egyesület küldöttsége részt fog 
venni a Turcseken, junius 18-án tartandó 
1848-as emlék leleplezése ünnepén. Gyűlés 
után közebéd volt számos felköszöntővel. 

^ Hazafias és valláserkölcsös nevelés. 
A vallás- és közoktatásügyi minister (32.543. 
sz. a.) a következő rendeletet intézte a kir. 
tanfelügyelőségekhez: Ismételten hangsúlyoz-
tam, hogy a népiskolai iskolázást csak úgy 
tartom a népoktatási törvény intenczióival 
megegyezőnek és eredményesnek, ha a tanítás 
mellett kiváló gondot fordítanak a tanítók a 
hazafias és valláserkölcsös nevelésre; és ha úgy 
az iskolában, mint a társadalmi és magán 
életben gyöngédséggel és jó példával hatnak 
növendékeik vallásos érzületére. E czélból kö-
telezőleg elrendelem, hogy mindenütt, a hol 
az illető egyházak lelkészei a rendes tanórá-
kat meg nem zavaró időben istenitiszteletet 
tartanak a lelkész vagy az állami iskolai 
gondnokság kívánságára, illetve határozatára, 
nevelői feladatukból kifolyólag és fegyelmezés 
szempontjából is, kötelesek az állami elemi 
iskolák tanítói illetve tanítónői a saját féle-
kezetükhöz tartozó növendékeket az istenitisz-
teletre kisérni és ott reájuk félügyelni. Meg-
jegyzem, hogy mindennapi isteni tiszteletre 

való járásra az elemi iskolai tanulók őszszel, 
a mennyiben az időjárás megengedi, legföljebb 
október hó végéig, tavaszszal pedig április 
hó 1-től kezdődőleg kötelezhetők; és e mel-
lett a téli ünnepi és vasárnapi istenitiszte-
letre való járás alól is a gyöngébb szervezetű, 
vagy gyöngébb ruházatú tanulók a szülők, 
vagy osztálytanítóik óhajtására fölmentendők. 

Wlassics Gyida, s. k. 
A polgári iskola reformja. Az országos 

közoktatási tanács állandó bizottsága Beöthy 
Zsolt dr. elnöklésével e hónap 6-án tartotta 
utolsó ülését a nyári időszakban. Ezen az 
ülésen véglegesen megállapította javaslatát a 
polgári iskola reformjáról, melyet haladékta-
lanul fölterjeszt a közokt. ministerhez. Az 
állandó bizottság javaslata szerint, a polgári 
iskola négyosztályú népoktatási intézet, mely-
hez a háromévfolyamú felső polgári iskola 
csatlakozik szakirányú képzéssel. A négyosz-
tályú polgári iskola tanítási terve a népiskolai 
oktatást tovább fejlesztve és betetőzve, önmagá-
ban is egészet alkot; a háromévfolyamú felső 
polgári iskola tanítástervét pedig akképen 
állapították meg, hogy az oly általános és 
szakszerű műveltséget adjon, a mely egyfelől 
a főiskolai képességet nem kivánó közigaz-
gatási és közgazdasági pályákra, másfelől az 
egyéves önkéntességre képesítsen. A minister 
előleges döntéséhez képest fogja az állandó 
bizottság kidolgozni a szervezet és a tanítási 
terv részleteit, a melyek azután az összes 
ülés elé kerülnek. 

de Internátus nemzetiségi tanulók részére. 
Köztudomású dolog, hogy különösen a köz-
oktatásügyi minister különféle alappal ren-
delkezik, a melyből magyarországi tanulók 
jutalmaztatnak, illetőleg segélyeztetnek. Most 
Eötvös Károly Lajos, jászkunszolnokmegyei 
kir. tanfelügyelő azt az eszmét vetette föl: 
nem volna-e helyes, ha az ilyen ösztöndíjak 
akként adatnának ki az illető tanulóknak, 
hogy ezek — ösztöndíj fejében — törzs-
gyökeres magyar városokban lévő tanintéze-
tekben helyeztetnének el? A kir. tanfelügyelő 
életrevaló eszméjét már a legközelebb akként 
óhajtaná a megvalósuláshoz juttatni, hogy 
megyéjében, Török-Szent-Miklóson szervezett 
polgári fiúiskola mellett egyelőre legalább 
6—10 nemzetiségi ifjú részére állíttatnék föl 
ilyen hazafias czélú internátus. 

9 A Magyarországi Tanítók Árvaházi 
Egyesülete ez évi közgyűlését junius hó 28-án 
d. u. 6 órakor, a Magyarországi Tanítók Arva-
házában, I. ker., Alkotás-utcza 1/c tartja meg, 
melyre az egyesület elnöksége az egyesület 
tagjait és a tanító-árvák sorsa iránt érdek-
lődőket ezennel meghívja. 
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: SZÜNÓR.A 
A király. 

Buda vára magas tornyán 
Éjfél felé jár as óra, 
A budai vár kertjében 
Rég alszik a piros rózsa. 
Elcsendesült egész világ 
Duna vize partjainál, 
S évadján az éjszakának: 
Ébren van a magyar király. 

Kivilágos két ablakán 
Éji lepkék kopogtatnak, 
Kopogtató pillangóknak 
Ki- megnyílik a két ablak. 
A berajzó lepke mind-mind 
Nemzeteknek a postája, 
Búbánatos öreg király 
Üzenetéit várja, várja. 

. . . Asztal fölött halovány kép, 
Szép királyné drága képe, 
A háromszin pille rászáll 
Koronája tövisére; — 
Többiek a nagy palota 
Kis szobáját bedonogják, 
Veszekedő népelcnek a 
Pörpatvarát panaszolják. 

Búbánatos öreg király 
Mind a panaszt meghallgatja, 
Panaszkodó pillangókat 
Békítgeti, biztatgatja ; 
S hogy elzúgnak, könybe lábbad 
Utánuk a szeme neki . . . 
Magyar nemzet pillangója 
Sélyemszámynyal törülgeti. 

Csak azután kérdi kérdve, 
Ki ellened so'se vétett: 
Búbánatos öreg király, — 
Mit üzensz a magyar népnek? 
Búbánatos öreg király 
Azt susogja lehajoltan: 
Mondd meg, hogy a magyar népet 
Megismertem bánatomban! 

. . . Buda vára magas tornyán 
Hajnalt hirdet már az óra; 
A budai vár kertjében 
Kinyitott a piros rózsa; 

Élet éled két oldalról 
Duna vize partjainál, 
Hob a habnak odább adja: 
Mit izent a magyar király . . . 

Móra István. 
- - » -f o -

A tanító lelkének idealizmusa. 
(A g y ő r i j u b i l á r i s k ö z g y ű l é s e n e l m o n d o t t e m l é k -

b e s z é d b ő l . ) 

Az idealizmus, a nemesebb eszmények kul-
tusza ad a léleknek kellő szárnyalást, hogy a 
föld porából kiemelkedve, a magasság szélesebb 
látókörében híven, igaz buzgósággal, önma-
gáról szinte elfeledkezve, mások javát kereső 
lelkesedéssel szolgálja kiki a hivatást, melyre 
akár tehetségei vagy hajlamai, akár vérmér-
séklete vagy élet-körülményei által a Gond-
viselés meghivta. 

Mert a mint hiszek a teremtésben, eleven 
hittel hiszek az emberi élethivatást kormányzó 
és széjjel osztó isteni erőben. 

Kézműves lesz az egyik: testi izmainak 
rugékonysága által; földet művel a másik: a 
családi kör révén, melyben született; tengerre 
száll a harmadik, kinek szabadságra hajló 
természete a négy fal szűk határai közt meg 
nem fér. 

A nevelés iparos-munkása, a szív földjének 
művelője, az élet tengerére készülök kormá-
nyosa akar lenni és lesz a tanító, benső ösztö-
nének, hajlandóságának lelke mélyébe rejtett 
isteni meghívása által. 

De a tanítói hivatal, melybe lép, még nem 
maga a tanítói hivatás. E két fogalom : hivatal 
és hivatás, egymással nem azonos. A hivatal 
egymagában gyenge és tartalmatlan, csak a 
hivatás által lesz életképessé; a hivatást 
pedig a tanító lelkének idealizmusa teszi 
nyilvánvalóvá. Idealizmus nélkül hivatásos, 
kötelességtudó és munkakörét ügyszeretettel 
betöltő tanítót nem képzelek, — de nem is 
ismerek. Megerősít e gondolatomban a tanító 
fogalma. 

Elmondj am-e, mi a tanító ? 
A szülői, s főkép az anyai szívnek munka-

társa ; eleven törvény; magasba törekvő sas, 
mely a repülés elemeire oktatja a kisebbeket; 
kőfejtő földmívese a legnemesebb, de még 
műveletlen talajnak: az emberi szívnek; ápoló 
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kertésze az Isten lelkéből kisarjadzó növény-
zetnek ; művész, ki a bolt anyagból eleven 
szobrot alkot, s a gyermek lelkén láthatóvá 
teszi Isten képét; sava az iskolának, mint 
sava a pap a templomnak, s a biró a törvény-
széknek ; — s ha úgy akarjátok elnevezni: 
nemzeti napszámosa a szép és nagy eszmének: 
vallásnak, erkölcsnek, igaznak és jónak, minden 
nemesnek, hazafiságnak, az egész kulturának, 
a szív, a lélek jelen és jövendő boldogságának. 

De lehetséges-e, hogy mindezzé legyen a 
tanító, a föld rögéhez hozzákötve, a szellem 
ereje által nem istápolva, az idealizmus bal-
zsamos légkörétől meg nem érintve, föl nem 
üdítve? Csak ennek aczélozó ereje tartja fönn 
az élet terhe alatt ; ennek könnyűsége emeli 
lelkét magasbra, ennek édessége ad neki vigasz-
talást minden keserűsége közepette. Tán e 
fogalom egész bölcseleti tartalmát meg sem 
érti, érzi mégis lelkében erejét, s az ő teljes 
működése annak kenetétől lesz illatossá, drága 
aranyától értékessé. 

Mert a tanítónak lagalább is oly mérték-
ben van szüksége ez életet-elevenséget, éber-
séget-állhatatosságot osztó hatalomra, mint 
mindazoknak, kikre az emberiség nagy érdekei 
bizva vannak. 

Lelkesedő idealizmus nélkül, az ő testéből 
s úgy, mint a többi hasonló élethivatásúaké-

ból: kihullott a lélek. Ereikben nincs vér, 
csontjaikban velő, szemeikben tekintet, szi-
vükben érzés, egész életükben nincs egy 
parányi tartalom. Kifordított, kiüresített, széjjel-
tépett pénzes-erszény mind, melynek hasznát 
senki sem veheti. 

Fölkeresem hivatásos működése közt a jog 
emberét: a birót, az ügyvédet. Megcsodálom 
a tökéletes élethivatást, mely keresi, meg-
találja és megvédelmezi az igazságot. Nagygyá, 
nemessé emelkedik a lélek, mely e munkájá-
ban magasabb életczélokért küzd ; de meny-
nyire alacsonynyá sülyed, ki feledve jogot, 
törvényt és igazságot, csak a turpe lucrum, 
a megsejtett haszon után szalad. Az örök 
igazság Alkotójához jár közel az egyik, könv-
nyen a sárba kerül a másik. 

Megnyitom nagy hivatalok aj tájit. Találok 
bennök férfiakat magas méltóságban, rangban, 
környezve a tiszteletetadás minden külső jele 
által. Fontos hivataluk küszöbét a sok ügyes-
bajos ember mind meghajolva lépi át. Mert 
itt dől el sorsuk: jobbra vagy balra. Es ha e 
hivatalban a magas méltósággal, fényes rang-
gal, nem lakik együtt az idealizmus, a lelke-
sedés a hivatal nagy kötelességei, és a becsü-
letes érzék a mások igaz érdekei iránt: mivé 
foszlik szét a magas méltóságnak, rangnak 

fénye, s mily érdemetlen kezekbe jut a tisz-
telet készségesen lefizetett adója? 

Vagy szemlélem a papot, ki a tanítónak a 
lelkek müvelésében leginkább pályatársa. S 
látom őt fenséges hivatása magaslatán; lelkét 
a szeretet nagy gondolata tölti bé; Istenéhez 
hivséges, önmagát szívesen föláldozó, ember-
társai iránt jóakaró. S vele szemben látom a 
másikat, elmerülve az anyagban; lelkét az 
önimádás tartja távol Istenétől, a gőg és 
hiúság embertársaitól, a rosszakarat és fös-
vénység a szeretettől. Milyen ellentét: szinte 
félisten az egyik, s még nem is félember a 
másik. 

De még a katona pályáját is az idealizmus 
emeli a magasba. Ha lelkét a nemes gondolat 
hatja át, hogy az ő hivatása, kötelessége 
őrködni polgártársainak szabadsága, jóléte, 
anyagi és szellemi érdekei fölött, hőssé, a 
honfierény dicsőséggel koszorúzott példa-
képévé, s a szükség komoly óráiban: az ön-
feláldozás mártírjává emelkedik. Míg a másik, 
ez ideális gondolkozás hijján, egyedül a regla-
mák betűihez tapadva, czifraruhás zsoldos 
marad csupán; lefelé tűrhetetlen zsarnok, 
fölfelé hunyászkodó rabszolga. 

Es a tanító ? 
Ez ünnepi óra derült fényét nem homá-

lyosítom el az eszmények kultusza nélkül 
szűkölködő tanító sötétebb rajzával, inkább 
azt beszélem, hogy a lelkes tanító mikép 
buzgólkodik nemes hivatásának kötelességei 
között. 

Kik török földön jártak, azoktól hallottam, 
hogy a mohamedán czipőjét levetve lép az 
iskolába, mert szent hely az neki, — akár a 
templom. A tanító, az anyagias gondolkozást 
hagyja kívül az iskola küszöbén, sőt szívében 
sem ad helyet annak; mert ő előtte is szent 
hely az iskola, szent foglalkozás a gyermekek 
értelmének, lelki életének szolgálata, s ő maga 
is a nemesebb gondolkozás által fölavatott, 
megszentelt szolgája kiván lenni szívesen 
követett hivatásának. 

Mert igazán nagy és nemes hivatás: nevelni 
a lelket, fellobbantani a világosság szunnyadó 
szikráját, gondos kézzel elrakosgatni a böl-
cseség magját, és megsejtetni az igazság nagy 
birodalmát. Szinte reávetődik e hivatásra az 
emberré lett Isten földi hivatásínak tiszta 
fényessége, kinek egyik legédesebb szava: 
Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeket, kinek 
fölséges czímei között a legfölségesebb: pásztor, 
atya, tanító, mester. 

Ez élethivatásra készülni is kell; mert nem 
tud oktatni és nevelni másokat, a ki maga 
nem tanult és nem élvezte a nevelés áldásait. 

Szívesen elhiszem akár még azt is, hogy 
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az Isten, a miképen a gyermek védelmére 
csodálatraméltó gyengédséget, önzetlenséget 
és önfeláldozást önt az apa és anya szivébe 
abban a pillanatban, a mikor a gyermek úgy-
szólván életet vesz abból, éppen úgy a taní-
tónak, mint a szülék helyettesének lelkét is 
magasabb gondolkozással, jóakaró lelkesedés-
sel tölti el, — javára mindazoknak, kiket az 
élet az ő nevelő gondjaira reábízott. 

De e malasztos, szinte természetfölötti és 
titokzatos erő nem menti föl, sőt még inkább 
kötelezi, hogy maga is tanuljon és művelődjék; 
mint ifjú készüljön hivatására a képzőiskolá-
ban, mint férfiú erősödjék abban a gyakor-
latig élet által. 

És már e hivatásra készültében kell az 
ifjúnak annyi szellemi tartalmat és lelkesedést 
összegyűjtenie, hogy majd az élet lelketaszaló 
korszakai se tudják idealizmusának szent olaját 
elfogyasztani. 

S azért a tanítóképző kötelessége, hogy ne 
csak az értelemmel foglalkozzék, azt a sokszor 
rideg ismeretek szárító tömegével töltve meg, 
hanem hogy a szivet, főkép a szivet oltal-
mazza meg a kora fonnyadástól a tanítói 
pálya iránt belé oltott szent lelkesedés által. 
Nem megölni hivatása a betűvel, hanem életre 
kelteni a lélek erejével. 

Az ifjúban így öntudatra ébresztett idea-
lizmus, a férfiúban ébren tartja majd a nemes 
önérzetet, hogy önmaga továbbművelését el 
ne hanyagolja, hogy a tanítói állás társadalmi 
súlyát a megfelelő képzettség által emelje, sőt 
életföntartó anyagi előrehaladását is, melyre 
kétségkívül joga van, az általa nyújtott érté-
kesebb szellemi munka és lelki tökéletesbülés 
árán érdemelje meg. 

Ember ő is: lélek és test; az anyagtól 
egészen nem szabadulhat. De a mikor keze 
az anyagi jobblétet keresi, lelke a nyomasztó 
életterhektől való szabadulásában is, hivatása 
tökéletesebb betöltésére gondol; a mint az 
Ur imádságában is csak egyetlen kérés ese-
dezik a mindennapi kenyérért; a többi mind : 
magasabb lelki érdekekkel foglalkozik. 

Nagyot mondok bár, de nem sokat, hogy 
az ő önzéstelen idealizmusából táplálkozik 
észrevétlenül az egész nemzet, mert a saját 
lelkesedése ihletével megérintett új rajokkal 
ő frissíti föl az anyag és test által korán 
hervadó ifjúság sorait. Vallást, jó erkölcsöt, 
ismereteket, hazafiságot, jellemet, ragaszkodást 
a nagy ideálokhoz az ő lelkéből merít a jövő 
nemzedék. 

Az előtte nyüzsgő gyermeksereg szemeiből 
mennyi élet, mennyi jövő s mennyi boldogság 
mosolyog feléje! S mind ez életnek, jöven-
dőnek, mind e boldogságnak nagyrészt az 

ő szivében vannak gyökérszálai. Az öblei-
kéből indul ki a legtöbb gyermek nevelésé-
nek legelső kísérlete. A gyermek: földi életét 
atyja akaratából, legelső testi táplálékát anyja 
tejéből veszi, — lelki élete: igen sokszor kizá-
rólag a tanító ajkairól táplálkozik. 0 beszél 
neki a hatalmas és jóságos Istenről, a ki 
elaltatja az ég zengését, és álmot borít a kisded 
szemére. 0 oktatja meg az égi Atya iránt 
köteles tiszteletre, földi szülőihez ragaszkodó 
szeretetre, kiknek javáért imádságos fohászt 
ad ajkaira; szivébe oltja az erkölcsi jót, s 
egyszerű példák erejével tartja vissza 
gonosztól. 

Közli vele a szükséges ismereteket; de azt 
is, hogy mikép használhatja azokat üdvösen 
a mások és a maga javára. Mert tudja jól, hogy 
az ismeretek összesége, az egész kultúra, 
jóakaró idealizmus nélkül: merő rafinéria, 
mely könnyen fordul a mások romlására; 
kétes értékű ajándék, melyről bizonytalan, 
hogy nem robbanik-e szét, és hol és mikor 
dönti romokba a társadalmat. 

Egyszerű lelkének hamisítatlan hazafisága: 
példaadás; hazaszeretetre lelkesítő szava: gyújtó 
tűz a fogékony ifjú sziveknek. Ügyszereteté-
ből a gyermek jellemet sajátít el, s munkás-
ságából megtanulja azt a kötelességtudást, 
melynek nem csupán a mások kötelességeire 
van gondja. 

S kérdem újra, hogy e férfiú, a tanító, végez-
hetné-e verítékfakasztó munkáját szemben a 
sokszor csekély elismerő viszonzással, ered-
ményesen, jól fizető sikerre], ha lelkét nem 
hatná át hivatásának lankadatlan szeretete, s 
munkásságát nem termékenyítené meg az 
idealizmus jótevő, fényes melegsége? 

Csak legalább e siker jutalmazná önzés-
telen és szinte önfeláldozó munkásságát! 

Mikor az építőmester házat épít: tervet 
alkot, fölméri a ház helyét, a szükséges anyagot 
és munkát fölhasználja: — ime nap nap után 
látja munkája eredményét; végre kész a ház, 
éppen úgy, a mint előre megtervezte. A 
kertész elülteti, gondozza a növényt, s mun-
káját virágok édes illata, fák ízes gyümölcse 
jutalmazzák. 

A tanító is tervet készít, mely szerint épí-
teni kiván; munkálja a szív talaját, hogy 
gyümölcsözővé tegye, de ellenséges elemek 
megakasztják munkájában, melynek sikerét, 
gyümölcsét sóvárgással azután hiába várja. 

S vajha később maradna épen az, a mi 
szeme előtt, ápoló gondjai között sarjadozott, 
növekedett; de nem tudom: az izmosodó 
sudár fát nem töri-e derékban szét a viharos 
élet. 

Nem ő az oka, hogy az általa rakott alapot 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 4 . SZÁM. 

meg nem becsülik, meg nem óvják, sőt széjjel-
szórják talán éppen azok, a kiknek tovább 
építeni volna hivatásuk; hamar megfosztják 
a sarjadozó ifjúságot és a társadalmat az 
ideálok kultuszától, bár e nélkül nem más 
az élet, mint puszta küzdelem a létért és 
állati dulakodás. 

Es a tanító lelkét még e szomorú látvány 
előtt is magasba szárnyaló idealizmusa vigasz-
talja, hogy bár a remélt siker nem jutal-
mazta is munkásságát, tiszteletreméltó, nemes 
dolgot művelt, a mikor lelkének eszményi föl-
fogását oltotta be növendéke szivébe, használt o ' 

az egyénnek, a családnak, a hazának, s örömet 
szerzett az Istennek és minden jószándékú 
embernek. 

A nemzeti közérzés pedig benső megnyug-
vással és hálás elismeréssel tekint a hivatásá-
ban igaz hévvel működő tanítóságra, mely a 
nemes érzést és gondolkozást sem önmagából 
kihalni nem engedi, sem a reábízott gyenge 
szivekben ápolni meg nem szűnik. 

Alapvető munkáját nyitott szemek figyelik 
a fényes iskolaépület nagy termeiben, miként 
az alacsony, szűk iskolaszobákban, mert bárhol 
is csodákat mívelhet a tanítónak közjóért 
hevülő lelke. 

Az ideális gondolkozás e csodáira pedig 
számít a nemzet, mert nagy szüksége van 
azokra. És én hiszem erősen, hogy viszont a 
nemzet elismerése sem marad üres szó, hanem 
a hü fiaitól vett jókat hasonló jókkal viszo-
nozza ; a megszegett és kiosztott édes szellemi 
kenyérért ő is a tisztesség, a közbecsülés, a 
jólét, a gondtalan megélhetés megérdemelt 
kenyerét nyújtja, s mindenkor szívesen hajol 
meg, hogy értékes munkájuk jutalmául meg-
csókolja érdemekben gazdag fiainak homlokát. 

(Győr.) Busche/c Antal. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közok ta t á sügy i m i n i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: báró Eévay 
Ferencznek, a ki 4000 frttal és báró JRévay 
Gyulának, a ki 800 frttal járult hozzá a mosóczi 
róm. kath. iskola fölépítéséhez ; a salgótarjáni 
kőszénbánya-részvénytársulat jpetrozsenyi bánya-
igazgatóságának, mely az ottani állami kisded-
óvoda számára díjtalanul évi 60 mm. szenet 
utalványozott. 

Kinevezte: Mosdósy Imre központi szolgá-
latra beosztott kir. tanfelügyelőt, jelenlegi 
állomáshelyén való meghagyása mellett, a 
VII. fiz. oszt. 3. fokozatába; Hitter Ferencz 
központi szolgálatra beosztott kir. segédtan-
felügyelőt és dr. Pacséry Károlyt, a nógrád-

megyei tankerület önálló vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 
3. fokozatába kir. tanfelügyelőkké; Józsa 
Mihály központi szolgálatra beosztott kir. 
segédtanfelügyelőt ugyancsak jelenlegi minő-
ségében és mostani állomáshelyén való meg-
hagyása mellett a IX. fiz. oszt. 3. fokozatába; 
Salamon József baranyavármegyei kir. tanfel-
ügyelőt a VII. fiz. oszt 2. fokozatába; dr. Petri 
Mór szilágymegyei kir. tanfelügyelőt a VIII. 
fiz. oszt. 2. fokozatába; Osi Vendel vas-
megyei kir. segédtanfelügyelőt a IX. fiz. oszt. 
2. fokozatába; Meszlényi Zoltán gömörvár-
megyei kir. segédtanfelügyelőt a X. fiz. oszt. 1. 
fokozatába; dr. Wilt György hunyad vármegyei 
kir. segédtanfelügyelőt a X. fiz. oszt. 2. foko-
zatába; Munka Sándor székesfővárosi kir. 
tanfelügyelői tollnokot a XI. fiz. oszt. 1. foko-
zatába ; Benécs Gusztáv csongrádvármegyei 
és Benkő András nagyküküllővármegyei kir. 
tanfelügyelői tollnokokat a XI. fiz. oszt. 2. 
fokozatába; Lőrinczy György fizetéstelen kir. 
segédtanfelügyelőt fizetéses kir. segédtanfel-
ügyelővé és e minőségben a komáromvármegyeí 
tankerület önálló vezetésével bizta meg; Orbók 
Gyula oki. tanítót a temeskutasi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Petrovics Aranka oki. 
tanítónőt a kézdimártonfalvai áll. el. népisk.-
hoz^ r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Klein Gizella herendi áll. el. 
isk. tanítónőt a magyaróvári áll. el. isk.-hoz; 
Szembratovies Szilárd majdánkafelsőbisztrai 
áll. el. isk. vándortanítót a gyöngyösi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóul; Mihály Anna kézdimárton-
falvai áll. el. isk. r. tanítónőt jelen minőségé-
ben a herendi áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősí te t te : Baderka György 
verendini közs. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Larin János román-pozsezsenai közs. isk. r. 
tanítót jelen állásában ; Baumann Hugó fehér-
templomi közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: Gömör-kishontvármegyei ált. 
tanítóegyesület módosított alapszabályzatát f. 
évi 36.247. szám alatti rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Lovászy Titusz 
dragsinai munkaképtelennek talált áll. el. isk. 
tanítónak évi 510 fr tot ; Tisch Lajos lippai 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
510 frtot; Kiss György komadii ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 390 forintot; 
Kürcz Lipót trencséni izr. tanítónak évi 480 
forintot; Doránszky Emilia karczagi munka-
képtelen alapítv. óvónőnek évi 290 fr tot ; 
Jónás Károly gnézdai r. kath. tanítónak évi 
310 fr tot ; Majhen Ferencz muraszentmártoni 
r. kath. tanítónak évi 560 fr tot ; Borsodi Miksa 
ürményi munkaképtelen izr. tanítónak évi 
380 frot; Wikkert Henrik alsónánai ág. hitv. 



22. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

ev. munkaképtelen tanítónak évi 340 fr tot ; 
Varga Lázár lakszakállosi munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 230 fr tot ; Csavojszkyné-
Pongrácz Etel jászapáti munkaképtelen róm. 
kath. tanítónőnek évi 290 fr tot ; Kohn Jakab 
stubnyafürdői munkaképtelen magániskola-
tulajdonos tanítónak 470 frtot. 

Segélj-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Seres János böjti ev. ref. volt tanító 
özv., szül. Bácz Máriának évi 214 fr tot ; néh. 
Tapp János almásii g. kath. volt tanító özv., 
szül. Pap Lujzának évi 150 fr tot ; néh. Murgas 
József szászpelsőczi r. kath. volt kántortanító 
özv., szül. Drienka Teréznek és 4 kiskorú 
árvájának összesen évi 250 fr tot ; néh. Kanyaró 
Mihály líjtordai volt áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Pap Máriának és kiskorú árvájának összesen 
évi 320 frt 85 krt; néh. Hajdú István debre-
czeni volt ev. ref. tanító özv., szül. Ember Anná-
nak és 4 kiskorú árvájának évi 581 frt 04 krt ; 
Richter András bobdai volt r. kath. tanító 
özv., szül. Willwerth Margitnak évi 150 frtot, 
Mátyás nevű kk. árvájának 25 frtot; néh. 
Kovács Máté tiszaszőllősi volt ev. ref. tanító 
özv., szül. Ongai Máriának évi 229 frtot; Imre 
József h.-böszörményi ev. ref. volt tanító özv., 
szül. Kovács Erzsébetnek évi 319 frt 60 krt, 
Ilona és Zoltán nevű kiskorú árváinak együtt 
106 frt 52 krt. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A koronázás évfordulóját az ország 

összes iskoláiban megünnepelték. A budapesti 
VI. kerületi főreáliskolában a junius 8-iki 
ünnepet összekötötték egyúttal e mintaszerű 
intézet új épületének felavatásával, E kettős 
ünnepen megjelent Wlassics minister is 
Molnár Viktor és Hómann Ottó ministeri 
tanácsosok, Halász Ferencz és Hoffmann Jó-
zsef dr. osztálytanácsosok kíséretében. Az 
ünnepi beszédet Jakab Ödön tanár és ismert 
költő tartotta; a költői szépségekben gazdag 
beszéd nagy hatást tett. Egy tanuló szavalta 
Jakab Ödön „ Junius 8." czímű szép versét, 
az énekkar pedig Eródi Ernő kitűnő vezetése 
alatt több énekszámot adott elő. A minister 
megtekintette az új épület helyiségeit s a 
mintaszerű berendezés fölött megelégedését 
nyilvánította a tanári karnak. Tudósítást a 
junius 8-iki ünnepről sok helyről kaptunk, de 
lehetetlen mind közölnünk, kivételt pedig 
nem tehetünk. 

— A gazdasági kiegyezés Ausztria és 
Magyarország közt, hosszú vajúdás után, úgy 
látszik, mégis csak létre fog jönni. Ministe-
reink a mult hét végén megállapodásra jutot-
tak az osztrák kormánynyal s mire e sorok 

megjelennek, Széli ininisterelnök, a ki hatá-
rozott magatartásával mérhetetlen szolgálato-
kat tett az országnak, már a képviselőházzal 
is meg fogja ismertetni e megállapodásokat. 

— Molnár Viktor ministeri tanácsos, a 
ki a győri jubiláris ünnepen tudvalevőleg 
ministerünket képviselte, a győri püspök ki-
fejezett óhajtására meglátogatta az ottani 
kath. tanítóképzőt s tápintézetet, valamint az 
állami tanítónöképzőt és a tapasztaltak fölött 
mindkét helyen megelégedésének adott kifeje-
zést. Ez alkalommal Wlassics minister a győri 
püspökhöz intézett levélben örömének adott 
kifejezést dr. Zalka János püspök ő nagy-
méltósága egészségi állapotának jobbra for-
dulta fölött s egyúttal elismerő szavakban 
nyilatkozott azokról a kath. iskolaügyi alko-
tásokról, a melyeket a győri püspök nagy-
lelkűsége ós áldozatkészsége tart fönn Győrött. 
A győri jubiláris ünnep méltó és maradandó 
viszhangjaként lapunk mai számában közöljük 
liuschek Antal esperesplebános gyönyörű em-
lékbeszédét, melyre e helyütt külön is föl-
hívjuk olvasóink figyelmét. 

— Tárgyhalmaz miatt ezúttal is több köz-
leményt kellett lapunk jövő számára hagynunk, 
ezek között egy-egy czikket a tanítógyülésekről 
és a vizsgálatokról, a Tanácsadót, valamint 
több gyűlési tudósítást. Ez utóbbiakat illetőleg 
örömmel jelezhetjük, hogy ministerünk nagy 
figyelemmel kiséri a tanítóság egyesületi tevé-
kenységét s az egyesületi gyűléseken a Tanítók 
Háza iránt megayilatkozó áldozatkészségét. 
Ha a tanítóság országszerte fölkarolja a 
Tanítók Iláza ügyét, ministerünk támo-
gatása nem fog sokáig késni. 

— Lapunk négy külmunkatársa részesült 
hivatali előléptetésben. Mosdósy Imre, köz-
ponti szolgálatra berendelt kir. tanfelügyelőt 
a vallás- és közokt. minister a VII. fizetési 
osztály 3. fokozatába, Hit-tér Ferencz köz-
ponti szolgálatra berendelt segédtanfelügyelőt 
a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Józsa 
Mihály központi szolgálatra berendelt királyi 
segédtanfelügyelőt a IX. fiz. osztály 3. foko-
zatába nevezte ki, Benécs Gusztáv csongrád-
vármegyei tanfelügyelői tollnokot pedig a 
XI. fizetési osztály 2. fokozatába léptette elő. 
Lapunk érdemes munkatársainak szerencse-
kivánatainkat küldjük a jól megérdemelt elő-
léptetéshez. 
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— A ruthén nép érdekében. A földmíve-
lési minister a beregmegyei ruthén földmíve-
sek érdekében a következő intézkedéseket 
teszi: A kincstár a munkácsi uradalomtól 
13.000 katasztrális holdat vett bérbe azzal 
a ezéllal, hogy a közvetítők kizárásával a föld-
mívesek kezébe juttassa. A bérösszeg 1—4 frt 
s a bérlők idáig a bérfizetések tekintetében a 
legnagyobb pontossággal járnak el. A bérbe-
vett területnek azonban egy része havasi 
legelő, a melyen a ruthének marháját nyáron 
át legeltetni fogják, közvetetlenül a kincstári 
közegek ellenőrzése mellett. 1898-ban vittek 
oda 500 darab inntháli üszőt. A kincstár az 
eredeti beszerzési árt követeli a ruthénektől 
s ezt is öt év alatt tartoznak megtéríteni. Az 
üszők májustól októberig a kincstári hava-
sokon ingyen legelőt kapnak. Ugyancsak a mult 
évben száz darab inntháli bikát osztottak ki 
hatvan-hetven forintnyi kedvezményes áron. A 
szolyvai járásban három mintagazdaságot léte-
sítettek. Ezek tulajdonosai kaptak két darab 
jármos tehenet, mely három év múlva — ha 
kifogás nem merül föl — az övék lesz. Ezen-
kívül ellátják őket ekékkel, boronával és a 
legszükségesebb kézigépekkel. A havasi és tej-
gazdálkodás elsajátítása végett Zürcher, már-
marosi sajtos telepére tíz földmíves legényt 
küldöttek ki. A gyümölcstenyésztés előmozdí-
tása végett Szolyván egy 25 holdas faiskolát 
rendeztek be, a melyből évenkint nem keve-
sebb, mint nyolczvanezer darab körte, alma 
stb. csemete fog kikerülni. Tervbe van véve 
egy füztelep létesítése kosárfűzekből, e mellett 
megfelelő kosárfonóiskolát fognak felállítani. 

— Tanítók ügyes-bajos dolgaiban a leg-
biztosabb útmutató dr. Szabó Mihály, Alsó-
Fehérvármegye kir. tanfelügyelőjének „Tanítók 
(tanítónők) jogai és kötelességei" czímű kitűnően 
szerkesztett könyve, melyről második kiadásá-
nak megjelenésekor lapunkban bő ismertetést 
közöltünk s mely most jelent meg harmadik 
kiadásában. Ez a körülmény eléggé mutatja 
használhatóságát. Mi ugyan szivesen adunk 
olvasóinknak tanácsot és fölvilágosítást, de a 
ki dr. Szabó kir. tanfelügyelő kitűnő munkáját 
megszerzi, az ennek alapján a mi tanácsunk 
nélkül is eligazodik sok ügyes-bajos dolgában. 
Melegen ajánljuk tehát ezt a hasznos munkát 
megszerzésre minden tanítónak, még pedig 
a most megjelent harmadik kiadásában, mely 
a legújabb min. rendeleteket és intézkedéseket 
is tartalmazza. (A második kiadás, ebből a 
szempontból tekintve, egy részében már elavult.) 
Kapható a szerzőnél Nagy-Enyeden (kir tanfel-
ügyelőség) ; ára 2 frt 60 kr. Ugyancsak dr. Szabó 
tanfelügyelőtől második kiadásban megjelent 
a következő munka: „Népoktatásügyi községi 

közigazgatás kézikönyve" (ára 2 frt 60 kr), 
valamint a „ Népoktatásügyi teendők határidő-
jegyzéke (ára 1 frt). 

— Ötvenéves tanítói jubileum. Ritka szép 
és megható ünnepélyt rendeztek Zih Károly 
békésszentandrási ev. ref. néptanítónak isme-
rősei, jóbarátai s tisztelői tanítóskodásának 
50-ik évfordulóján. Az egész községnek ün-
nepe volt az, a melyen az érdemes tanítót, 
ki 50 év óta működik a tanítói pályán, lélek-
emelő ovácziókban részesítették. Az egyházi 
elöljáróság díszülést tartott, a jubiláns tanító-
nak érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták s jegyző-
könyvi kivonattal tisztelték meg. Megjelent 
ez ünnepélyen a békésmegyei általános tanító-
testület küldöttsége az egyesületi elnök veze-
tése alatt, megjelentek a szarvasi, öcsödi és 
a helybeli kar társak, kik mindnyájan szívé-
lyesen üdvözölték az ünnepeltet; megjelent 
az összes intelligenczia, melynek nevében a 
r. kath. plébános üdvözölte a jubiláns tanítót. 
Volt tanítványai az iskola termében üdvözöl-
ték régi jó tanítójukat. Az ünnepelt néptanító 
barátai, ismerősei kinyomatták az életrajzát. 
Ebből az életrajzból látjuk, hogy Zih Zároly 
mint tanügyi iró is szerzett érdemeket. Este 
több mint 100 terítékű közvacsorát rendeztek 
tiszteletére, melyen a társadalom minden osz-
tálya képviselve volt. 100-nál több üdvözlő 
levél és távirat érkezett az ország külön-
böző vidékeiről. Egy tanító, ki 50 évig mű-
ködik a nevelésügy terén, ki munkásságának, 
tevékenységének annyi jelét adta, mint Zih 
Károly, nagyon megérdemli, hogy tanító-
társai is örömmel üdvözöljék. A derék kar-
társnak a „Néptanítók Lapja" is üdvözletét 
küldi. 

— Gyűlések. A balogvölgyi á. h. e. 
tanítótestület közgyűlését Perjésen, f. hó 22-én, 
az evang. templomban tartja meg. A „Tanítók 
Házá"-ról Gaurenczy I. titkár tart előadást. 
Továbbá tárgyalás alá kerülnek az „Orsz. 
Bizottság" fölhívásai, melyeket Marton Gy. 
elnök terjeszt elő. — A borsodvármegyei ált. 
tanítóegyesület mezőcsáthi járásköre f. évi 
julius 3-án Mező-Csáthon tartja közgyűlését. — 
Az ung-beregmegyei r. kath. néptanítóegyesület 
f. hó 15-ikén Ungváron tartja évi rendes 
közgyűlését. 

T a r t a l o m : W l a s s i c s m i n i s t e r a t a n í t ó k köz t . —n. 
A m a g y a r b e s z é d r e v a l ó s z o k t a t á s m ó d j a . Láng M. — 
E g y e s ü l e t i é l e t . — Hazaf ias és v a l l á s e r k ö l c s ö s n e v e -
lés . — A p o l g á r i iskola, r e f o r m j a . — I n t e r n á t u s n e m -
z e t i s é g i t a n u l ó k r é s z é r e . — S z ü n ó r a : A k i r á l y . Móra 
I s t v á n . — A t a n í t ó l e l k é n e k i d e a l i z m u s a . Buscliek 
A n t a l . — H i v a t a l o s rész. — K ü l ö n f é l é k . 

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

Budapest, 1899. 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 - intezetek egy példányban insyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok- áz iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő*. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egybasubu sora 60 kr. Ezek a díjaik ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTEOM UTOZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉB S. 

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

A tanítégyülésckről. 
A társadalomnak valamennyi, egy 

munkakörben dolgozó tagja igyekszik 
tömörülni, testületté alakulni, szerves 
egészszé összeolvadni; igyekszik tagjá-
nak mindegyikében a közszellemet föl-
ébreszteni, hogy egy czél felé törekedve, 
egyesült erővel vívják ki azt, a minek 
megoldását a társadalom reájuk bizta. 
Jól tudják, hogy az együttes erő nagy 
tettekre képes, míg a szétforgácsolt a 
súrlódások következtében saját hevében 
meggyúlva, mielőtt a kitűzött czélt el-
érné, vagy csak meg is közelítpné, tel-
jesen elenyészik. 

A magyar tanítóságnak tekintélyes a 
száma; legtekintélyesebb az Összes, szel-
lemi dolgokkal foglalkozó, egy szakba 
tartozó hivatalnokok között. 

Ha testületek tudnak valami nagy 
dolgot alkotni, valami üdvöset létesí-
teni, úgy a tanítóság az, mely számbeli 
hatalmánál fogva egységes akarattal súlyt 
adhat szavának bármi tekintetben. 

A tanítóság egyes kiváló alakjai mái-
régen érezték szükségét annak, hogy 
testületté alakuljanak. Sok helyen ez 
meg is történt már évekkel ezelőtt, 
mert a vezetők lelkes ügybuzgalma, 
hivatásszeretete össze tudta hozni a 
széthúzó elemeket s a társulás eszmé-
jé t felköltötte azokban is, a kik kicsi-

nyes okok miatt csak erkölcsi kényszer-
nek tartották a tanítógyülésekre járást. 

Sajnos azonban, hogy sok helyen még 
ma sem alakultak a tanítók egyesületté, 
habár nagynevű ministerünk már eddig 
is sokat te t t e nemes ügy érdekében; 
sok helyen pedig, ha van is egyesület, 
az akképen van szervezve, hogy a tes-
tület területén működő tanítók egy jó 
része visszavonulni kénytelen, más része 
pedig semmi érzékkel sem bír arra, szük-
ségét sem lát ja annak, hogy az egye-
sület kebelébe lépjen. 

Több oka van annak, hogy vagy nem 
akarnak, vagy nem lehet több tanító-
nak egyesületi taggá lennie. Erről alább 
fogok szólani. 

Ilyen helyzetben aztán a helyett, hogy 
az egyesület, mely tekintélyes számú 
taggal hasznos dolgokat mívelhetne, a 
tanítóság közönyösségén megtörve a job-
bak törekvése is, a legnemesebb ügy, 
a nevelésoktatásügy szenved csorbát s 
vele a tanítóság érdeke is háttérben 
marad. 

így pedig — magam is belátom — 
nagyon gyakran jogosulatlan sok tanító 
feljaj dúlása. 

Az aradvidéki és a hunyadvármegyei 
tanítóegyesület május hó 14. ós 15-én 
a hunyadmegyei Körösbányán és Brádon 
tar tot t együttes díszgyülése és össze-
jövetele alkalmával megmutatta, mint 

Lapunk 22-lk számához két melléklet van csatolva. 
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kell közelebb hozni a magyar tanítóság 
tagjait egymáshoz s mint kell a köz-
szellemet fölébreszteni a nemzetiségi 
vidék lakta tanítóság között. 

Az aradvidéki tanítóegyesület az 
ország egyik legnagyobb és legbuzgóbb 
tanítóegyesülete. Ez az egyesület min-
den nemes eszközzel igyekszik, hogy 
kivétel nélkül kebelébe vonja területé-
nek összes tanítóit. Állami, községi, fele-
kezeti (róm. kath., gör. kath., gör. kel., 
izr.) tanítókat számlál kebelében, s nem-
csak hogy a nevelés és oktatás terén 
több üdvös intézményt kezdeményezett 
és megvalósított, hanem minden eset-
ben magáévá tette több tagja igazságos 
ügyét s mint „szabad egyesület" nyilt 
sisakkal, bátran megvédte tagjait a ha-
talmaskodni szeretők és akarók ellen. 

Nem czélom azonban az aradvidéki 
tanítóegyesületről hosszasabban írni s 
ennek munkásságát és szervezetét is-
mertetni, mert tudom, hogy ez az egye-
sület nem ismeretlen e haza tanítósága 
előtt. 

E hazának minden tanítója egy 
czél: a nemzeti oktatás és nevelés szolgá-
latában kell, hogy álljon. Legyen az 
állami, felekezeti vagy községi, legyen 
magyar ajkú vagy más nyelvű, vala-
mennyinek az egységes tantervben meg-
szabott munkakörben dolgozva, egységes 
szellemben: magyar nemzeti szellemben 
kell összes tevékenységét öszpontosí-
tania. Egyforma teher, egyforma am-
biczió, egyforma jutalom, egyforma 
szenvedés vagy öröm fogja körül vala-
mennyit. Miért volna különb tehát egyik, 
mint a másik?-

Mégis vannak olyanok, a kik büsz-
kén verik mellüket, mondván: „En ál-
lami tanító vagyok, én több vagyok, 
mint te, te csak felekezeti tanító vagy!" 

Gondolkozzunk csak kissé, van-e va-
lami alapja a kedves kollega e hival-
kodó kijelentésének? Bizony van! S ez 
a „van" az oka legnagyobbrészt a tanító-

gyülések iránti közönyösségnek s a nem 
akarásnak. 

Az állami tanítók külön szervezked-
nek, nem törődve többi kollegáikkal, 
kikkel valamikor együtt ették az állam 
konyhájában a „keménymagos levest." 
Az állami tanítók fizetés-minimuma ma 
400 frt, legközelebb 500 fr t lesz, mely-
nek minden kraj czárját a magyar állam 
biztosítja jég ellen, tűz ellen, szóval az 
összes kigondolható elemi károk ellen 
díjtalanul, míg a más jellegű iskolák 
tanítóinak minimuma ha megvan is, 
nagyon sok helyen csak a türelmes 
papiroson, nagyon sok helyen pedig 
úgy, hogy izzasztó, fáradságos munká-
val tudja csak kipréselni földből, csir-
kéből, stólából, tandíjból oklevele és 
serény munkássága tőkéjének minimum 
fizetésbeli 4%-os kamatát, mit aztán 
a földadó, jövedelmi adó, jég- és tűz-
biztosítás i díjak az ókori 300 forintos 
minimumra olvasztanak le. Az állami 
tanítóknak meg van könnyítve a tanító-
gyülésekre járás, mert az állam mind-
egyiknek kifizeti napi és fuvardíját. Az 
állami tanítók az összes vasútvonalakon 
kedvezményes jegy gyei utazhatnak. 

Ezek az előnyök csak az állami taní-
tók privilégiumai, más iskolák tanítói 
ezt csak hírből ismerik. 

S miért e megkülönböztetés ? . . . 
Azért, mert a haza az állam minden 
tanítójától — értve a nem állami taní-
tókat is — egy és ugyanazt a munkát 
követeli? . . . Nem tudom, tulaj donké-
pen ki az oka annak, hogy Péter vagy 
Pál nem állami, hanem — mondjuk — 
felekezeti tanító? az állam-e, az iskola-
íentartó-e, vagy talán éppen a szegény 
Péter, Pál, a ki a tanítóképzőből kijövet 
két kézzel ragadta meg a legelső kínál-
kozó minimumos fizetésű állást, mely 
szerencsétlenségére nem állami, hanem— 
felekezeti volt. 

En azt hiszem, hogy legkevésbbé oka 
a tanító maga. S miért akkor büntetni 



2 5 . SZÁM. 8 

a tanítót a más hibájáért, vagy mondjuk 
enyhébben: mulasztásáért. 

Ez a causa belli arra, hogy a tanító-
ságban nincs meg az egységes testületi 
szellem, nincs meg a szó szoros értel-
mében vett testvériesség. 

Ne tegyen maga az állam megkülön-
böztetést tanítói között, hanem igye-
kezzék egyenlővé tenni őket, hogy külső 
jeleiben is lássa az a tanító, hogy egy-
forma munka mellett egyformán részel-
teti őt javaiban tekintet nélkül az iskola 
jellegére, mely jelleg a tanítás terén, 
ha van most, úgy azután is fentartja a 
nemes versenyt, de mindkét fél hasznára. 

Mindazon előnyben, melyben a „saját" 
tanítóit részesíti az állam, nem nagy meg-
erőltetéssel részeltetheti a többieket is. 

Nincs szándékomban törvényjavasla-
tot előterjeszteni, sőt határozati javas-
latot sem propagálok, csak szerény véle-
ményemet nyilvánítom, a midőn a lehe-
tőséget kiemelem. 

A törvényes minimum mindenütt a 
legszigorúbban keresztülhajtandó volna 
úgy, hogy ha megér a tanítónak külön-
féle czímű és minőségű javadalmazása 
400 frtot, akkor megér az iskolafen-
tartónak is, tehát : tessék azt a fizetésre 
kötelezettnek készpénzben megváltani. 

A vasúti kedvezmény megadása az 
államra kettős haszonnal járna, mert: 
az is utaznék, a kit ma visszatart „a 
tanítónak magas ár". Az tény, hogy 
szivesebben kiad bármelyik tanító két-
szerre 10 frtot az utazásért, mint egy-
szerre S-at; sok tanító — erre pedig 
elkerülhetetlen szükség van — kedvez-
ményes jegy gyei tanulmányútat tenne, 
míg így: nem telik. 

A napi- és fuvardíjakat pedig adja 
meg az állam minden tanítónak, de 
egyúttal kötelezze azon testület köte-
lékébe lépni, melynek területén műkö-
dik. Nem akarom azt mondani, hogy 
az állam saját pénztára terhére vállalja 
magára a körülbelül 27 ezer tanítónak 
és tanítónőnek napi- és fuvardíja kifize-

tését, a mi circa 300.000 frtot tenne 
ki, hanem találjon egy expedienst, mely-
lyel ezt az ügyet rendbe lehetne hozni; 
pl. kötelezze az állam ott, hol az iskola-
fentartók fizetik a 12 frtnyi nyugdíj-
illetéket, az iskolafentartókat, hol a köz-
ség fizeti, a községet, hogy a 12 frtnyi 
nyugdíj illeték mellett egy megszabott 
gyűlési átalányt fizessenek be évenkint 
az adóhivatalba, illetőleg az állam pénz-
tárába, mely összeg a felmutatott nyug-
tatvány ellenében folyósíttassék a gyű-
lésen megjelenő tanítónak. Ez új terhet 
nem ró sem a községekre, sem az iskola-
fentartókra, mert ebben az ügyben úgy 
a ministerium, mint a megyei hatóságok 
üdvös intézkedéseket már is tettek, de 
kiveszi a tanítókat a basáskodni szerető 
k. jegyzők és iskolaszékek — a kiket 
nem illet, ne vegyék magukra — fölényt 
gyakorló kénye-kedvéből, griffkarmaiból, 
s megoldja a gordiusi csomót, melynek 
kibontogatni akarása annyi meg annyi 
szót halmozott szóra s annyi ten tá t 
fogyasztott s különösen időt rabolt el leg-
kivált a tanítógyülésektől, hogy e helyett, 
ha más dolgokkal foglalkoznak, egy lépés-
sel előbbre volna a nemzetiségi kérdés is. 

Nem a paragrafusok vannak hivatva 
a nem magyar ajkú iskolák nem magyar 
szellemű tanítóit a hazának megnyerni, 
hanem a tanító gyűlések. A tanítógyülések 
azok, hol a tanító lelkesül, a hol am-
bicziót nyer, a hol, látva társa elismer-
tetését, kitüntetését, kedvet kap annak 
nyomdokaiba lépni. Mily fölemelő volt 
az, midőn Körösbányán az említett 
együttes díszgyülésen Balogh Sándor 
Aradmegye kir. segédtanfelügyelője és 
Béthy Lajos hunyadmegyei kir. tanfel-
ügyelő az állam ajándékát, 50 — 50 f r to t 
lelkesítő beszéd kíséretében 300 tanító 
és sok nem tanító szemeláttára nyúj-
tot ta át azoknak a tanítóknak, a kik-
nek a magyar állam a magyar nyelvnek 
a nem magyar ajkú iskolákban való 
sikeres tanításáért ilyen módon nyilvá-
nította elismerését. 

25* 
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Ez lelkesítöleg hat! Lelkesítőleg arra 
a tanítóra is, ki elhagyatott falujában el-
tévedve, gyakran presszionálva, magára-
hagyatottságában hazaellenes munkát 
végez, de ő is a tanítói rögös pályán 
haladva, az elismerésről és jutalomról 
még csak halvány sejtelemmel sem bír 
övéi részéről. Exempla trahunt; az ilyen 
eset hódít. 

Szem- és fül tanuja voltam egy eset-
nek, midőn a följebb valónak (tanfel-
ügyelőnek) nyilvános elismerése egy 
más nemzetiségű tanítót egy csapással 
teljesen magyarrá tett. Ha pedig a 
tanító meg van nyerve, nincs akkor 
hatalma az agitátornak a hazafiság pán-
czélával fölvértezett egyszerű paraszt-
szív fölött sem. 

A tanítógyülésekről szólva, még meg 
kell jegyeznem, hogy azokon elkerül-
hetetlenül szükséges, hogy a tanító-
képző-intézetek tanárai s lehetőleg a 
III., IV-edóves ifjúság résztvegyenek. 

A tani tógy ülése ken előfordulnak a 
tanítói állással járó adminisztráczionális 
kérdések, a miket csakis itt ismerhet 
meg a tanítójelölt, nem pedig a tanító-
képzőben ; előfordulnak a tanügyi leg-
újabb vívmányok, olyan dolgok, mik a 
tankönyvekben nincsenek meg, sőt néha 
a tanügyi lapokban sem s a miket nem 
gyakorlati (értem elemi népiskolában) 
tanító tanáraiktól nem tanulhatnak el; 
végül, mert i t t ébred föl már benne a testü-
leti szellem, i t t meríti a példákból azt az 
erőt, mely kell, hogy kisérje őt jöv ő pályá-
ján, bátran szembeszáll va a csüggedéssel. 

Végül kívánatosnak tartanám, hogy 
a szomszéd egyesületek megbatározott 
cziklusonkint együttes nagygyűlést tart-
sanak, a hol megvitatva a cziklus alat t 
fölmerült országos kérdéseket, e gyűlé-
sek legyenek hivatva az egyetemes gyű-
lésnek az impulzust megadni egyes meg-
valósítandó eszmékhez. 

Az egységesség az dyen közös gyűlé-
sek által fejlődik ki, a hol nem kül-
döttek, de valamennyien résztvesznek, 

mert soha sem tudni, melyik kérdésben 
kinek van üdvösebb eszméje, mert: nem 
mind okos ember ám az, a kit az em -
berek okosnak tartanak. 

(Arad.) Cser nay Jbzsef. 

A vizsgálat. 
Az elemi iskola belső élete emelke-

désének egyik számbaveendő akadálya 
a — vizsgálat; az évzáró vizsgálat. 

Most csaknem egész évi működésünk 
oda irányul, hogy „szép vizsgát" produ-
káljunk. A tanultatással azért gyötör-
jük tanítványainkat, hogy a vizsgála-
ton folyékonyan tudjanak felelni. Hogy 
mi marad az emlékezetükben a sok 
betanult szóból s minő érzelmek töltik 
be lelküket, míg ezt a nyomorúságos 
kényszermunkát végzik, azzal mi nem 
igen törődünk, nem törődhetünk, mert 
különben nem érjük el a czélt: a szép 
vizsgát, (Mint a hogy, hibásan, mondani 
szokták „vizsgálat" helyett.) 

Az irást nem azért gyakoroltatjuk, 
hogy a gyermekek írni tudjanak, a 
gondolatok rögzítése eszközének birto-
kába .juss mak, hanem azért, hogy szé-
pen sikerüljenek a vizsgalapok. A gya-
korlatokat nem azért Íratjuk, hogy 
azok révén tényleg gyakoroljuk a gyer-
meket a tanult nyelv- és számtani 
ismeretek alkalmazásában, a szerzett 
ügyességek tudatosabb érvényesítésében, 
hanem azért, hogy a vizsgán „a tan-

; anyag fel lolgozását" a gyakorlatokkal 
I is igazolhassuk. A verset sem azért 
| tanultatjuk, hogy az emlékező tehetsé-

get a lehető legkellemesebben foglal-
koztassuk, a gyermeket a költemények 
által kifejezésre ju tó szép jó, nemes, 
magasztos stb. megértésére, megszere-
tésére rávezessük. Nem. Hanem azért, 
hogy legyen mit szépen felmondani a 
vizsgán. Nem azért énekeltetünk, hogy 
a szív nemesítésére hassunk, hanem 
azért, hogv a „vizsgán" tanítványaink 
szépen énekeljenek. 
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Egyszóval, minden cselekvésünk végső 
czélja a vizsgálat, melyre oly nagy 
buzgalommal készülünk, mintha saját 
létünk és tanítványaink jövendő üdvös-
sége függene tőle. 

Hogy ez a megrendelésre és határ-
időre folyó munka az alapos tanítást, a 
nevelői hatást rontja, kedélyünk nyugal-
mát zavarja,különösen a tanév vége felé 
állandó ingerültséget szül, hogy a vizs-
gálat miatt nem érünk rá jó és szolid 
munkát végezni, ez nyilvánvaló. 

A szolid munka nem mutatós, mi 
pedig a kirakat számára dolgozunk. 

Belátjuk, mindnyájan belátjuk, hogy 
ez így nem jól van s mégsem teszünk 
ellene. Azaz, hogy tennénk, hangoztatjuk 
a vizsgálatok eltörlését-, de mert ez nem 
megy, csendes megadással húzzuk a vizs-
gálatra készítés, a preparálás nehéz igáját. 

Nekem úgy tetszik, hogy téves úton 
vagyunk, midőn a vizsgálatok eltörlését 
hangoztatjuk. Nemcsak a közönség, de 
a hatósági közegek jórésze is a felelős-
ség alól kibúvás törekvését lá t ja ebben 
a törekvésben; tehát ellene van. 

Nem az évzáró vizsgálatok eltörlésére, 
hanem reformálására van szükség. Az 
elemi isk. vizsgálatot azzá kell tenni, a 
minek a közóhaj kivánja: iskolai ünneppé. 

Midőn közóhajról beszélek, a szülők 
és tanítók óhaját értem. Ok e tekin-
tetben a közóliaj jogosult, mert legköz-
vetetlenebbül érdekelt, képviselői. Nincs 
olyan szülő, a ki nem érezné lelkében 
megbántva magát, ha gyermeke nyil-
vánosan megszégyeníttetik s nincs olyan 
tanító, a kinek szivén sebet, nagyon 
nehezen hegedő sebet ne ütne az ő 
fogyatkozásaira, gyengéire pályázó vizs-
gálat. Már pedig a helylyel-közzel 
nagyon is „lelkiismeretes vizsgálat" 
nyilvánosan megszégyeníti a tanulók 
jórészét s megalázza a tanítót. Hogy 
ez be ne következzék, azért tanítunk 
a vizsgálatra. S nem is lesz másképen 
mindaddig, a míg az elemi iskolai záró 
vizsgálatot a tanító és tanuló munkája 

próbakövének tekintjük, illetőleg tekin-
tik némelyek. 

Az elemi iskolai záró vizsgálatot nem 
szabad a tanulók ismeretkészletét fir-
ta tó nyilvános faggatássá tenni. Az 
elemi iskolai vizsgálat legyen nyilvános 
előadás, melynek többé-kevésbbé sike-
rülnie kell; az elemi iskolai vizsgálaton 
minden tanulónak jól kell felelnie. Távol 
van tőlem, hogy ezzel a preparálást he-
lyeseljem; hiszen éppen az ellen vagyok. 
Csupán azt kívánom, hogy az elemi iskolai 
vizsgálaton minden tanuló olyan kérdést 
kapjon, melyre -— előreláthatólag — 
elfogadható feleletet tud adni. A tanító 
ismeri tanítványait s képességeik és ké-
szültségük szerint intézi a kérdezést. A 
tanító ne engedje a vizsgálat tényleges 
vezetésének fonalát a kezéből kisiklani. 
Ne engedje, hogy a vizsgálat az ismeret-
készlet mennyiségét kereső faggatássá 
váljék; de tegye azt olyan nyilvános 
előadássá, mely mutassa a gyermekek 
értelmi növekedését s bepillantást enged-
jen abba a műhelybe, a melyben a gyer-
mek intelligencziájának növelésén terv-
szerűleg munkálnak. S az avatott szem 
az ilyen nyilvános előadásból is meg 
tudja itélni, hogy áll az iskola ügye. 

De vájjon a hivatott szemnek, a 
mennyiben hatósági közegről van szó, 
a vizsgálaton kell az iskolát meg-
ismernie? Nincs erre máskor alkalma s 
nem kötelessége-e, hogy évközben ve-
gyen alkalmat az iskola megismerésére? 

Ha a hatóságnak nincs a faggató 
vizsgálatra szüksége az iskola meg-
ismerése végett, kinek van hát? Senki-
nek sincs rá szüksége ! 

Az az állítás, hogy a vizsgálat ma 
még sok helyütt dívó módja (a faggató 
mód) serkentőleg hat úgy a tanítóra, 
mint a tanulóra, , bátran figyelmen 
kívül hagyható. A tanítót nem a 
vizsgálat, hanem első sorban köteles-
ségérzete serkenti s a mennyiben ez 
lankadna, ott vannak a felügyeletre 
hivatott hatóságok. A mi a tanuló 
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serkentésé t i l leti , a vizsgálat a t anu ló ra 
csak ot t h a t serkentőleg, a hol a 
t a n u l ó e lő t t t i s z t án áll a czél, a m e l y e t 
el aka r érni. A nagyobb t anu ló t anu -
lásra, nagyobb szorgalom kife j tésére 
unszolható az elégtelennel va ló fenye-
ge tés á l ta l ; de az elemi iskolai t anu ló 
n e m sokat ad az 5-ösre, sem a vizsgá-
l a ton őt eset leg érő szégyenre. Az utóbbi-
tól, ha éppen t a r t tőle, úgy menekszik, 
h o g y nem m e g y vizsgálatra . Sokkal 
t öbb a s e r k e n t ő ha tása az olyan nyil-
vános ünnepnek , melyben taní tó , t an í t -
v á n y és szülő egyarán t ö r ö m é t ta lá l ja . 

Ezek u t á n ismétlem, hogy a vizsgá-
latok reformálására kell törekednünk; n e m 
nagyhangú ha tá roza tokka l , h a n e m fel-
tűnés nélkül véghezvi t t t e t t ekke l . Okos-
sággal, t a p i n t a t t a l meg kell győznünk 
a ha tóságoka t a felől, hogy a r e fo rm-
ma l csak n y e r n i fog az ügy. S h a ez t 
elértük, pá r év a la t t az „e redmény t" 
firtató vizsgálatok, a me lyek m a m é g 
anny i drága időbeli á ldoza to t követe l -
nek , k imennek a divatból, a nélkül, hogy 
az évzáró vizsgálatok e l tö rü l t e tnének . 

(Budapest) Ember János. 

Az osztott népiskola tanterve. 
(Hozzászólások.*) 

A népiskolának az általános műveltség 
terjesztésén kívül első sorban a nemzeti egy-
ség szolgálatában kell állania. Ezt az ideált 
pedig a nemzeti irányban vezetett népiskola 
a legbiztosabban úgy éri el, ha a nemzet 
nyelvének ápolása mellett a hazaszeretet 
szent érzelmeinek a fogékony gyermeki lélekbe 
való átültetésére minden alkalmat és eszközt 
megragad. 

A népiskolai tanítás sikere, eredménye 
nagyrészt a tantervtől függ. Mert ha az a 
czélnak meg nem felelő, tanításunk a rossz 
fundamentumra épült házhoz fog hasonlítani. 

S vájjon mely tantárgy az, mely a fönnebb 
kitűzött czél elérésére a legalkalmasabb, s 
mely az iskola nemzeti jellegét van hivatva 
biztosítani ? Ez első sorban a nemzet törté-
netének, a nemzet múltjában élt nagyok, hősök 
minél kiterjedtebb ismertetése által érhető el. 

*) Úgy ez a közlemény, valamint az ezután meg-
jelenenclők, csak szerzőik nézetét fejezik ki. Szerb. 

Ebből a szempontból birálva az előttem 
fekvő új tanterv-javaslatot, ki kell jelentenem, 
hogy azt kielégítőnek nem találom. Nem 
találom pedig azért, mivel a nemzeti történet 
részére biztosított szerepet, midőn az mint 
rendes tantárgy csak az V., VI. osztályban 
fordul elő, hová tudvalevőleg a tankötelesek-
nek csak igen csekély százaléka jut el, nagyon 
is mostohának tartom. 

A ki a czélt akarja, annak a czél elérésére 
szolgáló, s azt leginkább biztosító eszközöket 
is akarnia kell. Ha tehát azt akarjuk, hogy 
a gyermek fogékony lelkében idejében, mikor 
arra még alkalom van, a nemzeti önérzet, az 
állameszme és a hazaszeretet szent érzete föl 
legyen keltve, s azok benne gyökeret verve, 
minél jobban megerősödjenek: akkor ezen, 
oly annyira fontos tantárgyat nemcsak az V., 
VI. osztályban, hanem szerény véleményem 
szerint már jóval korábban, már a III. osztály-
tól kezdve rendszeresen tanítani kell. 

Tudjuk jól, hogy a példának mily nagy a 
hatása. Állítsuk hát idejében a nemzeti eré-
nyek-, a hazaszeretetben kitűnt hőseink, ezer 
esztendős multunk oly nagyszámú kiváló 
nagyjainak életét, alakját, cselekedeteit, köve-
tendő nemes példáit a gyermekek szeme elé. 
Beszéljünk, meséljünk nekik azokról minél 
többször, a III. osztálytól kezdve rendszeresen 
minden héten, az ezen czélra fölvett órában. 
Késikönyvet azonban csak az V., VI. osztály-
ban adjunk a gyermek kezébe. 

Ismeretes dolog, mily kedves a gyermekek 
előtt a mese, az élő szóval való elbeszélés. 
Fordítsuk hát hasznunkra a gyermekek ez 
előszeretetét. Ha a tantervbe már a III. osz-
tálytól kezdve rendes — elbeszélésen alapuló — 
történeti órák lesznek fölvéve (pl. hetenkint 
1 óra), biztosíthatok mindenkit, hogy ezek az 
órák lesznek a gyermekek előtt a legkedveseb-
bek, ezeket fogják a legnagyobb örömmel várni. 

Ezen fölfogásommal szemben talán azt 
mondhatná valaki, hogy hát III., IV. osztályú 
olvasókönyvekben is vannak történeti olvas-
mányok, melyeket a tanító úgyis fölhasznál. 
Erre vonatkozólag kijelentem, hogy ez engem 
ki nem elégít, hogy azt elegendőnek nem 
tartom, hogy ezzel a vázolt czélt biztosított-
nak nem találom; hanem igenis meséljünk 
történelmünk nagyjairól a III., IV. osztályban 
rendes heti órákban, előre megállapított terv 
szerint, s hiszem, hogy az eredmény nem fog 
elmaradni; az olvasókönyvekben előforduló, 
s elbeszélés által már ismertetett történeti 
olvasmányok pedig ismétlésül szolgálhatnak. 

Ha a földrajznak meg van az a fontossága, 
hogy az a III. osztálytól kezdve rendes tan-
tárgy legyen: szerintem még nagyobb lét-
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jogosultsága van erre a nemzeti történetnek, 
mert csak ez fogja a népiskola nemzeti irá-
nyát biztosítani. 

A tanterv-javaslatban a magyar nyelv — mely 
alatt olvasás, nyelvtani magyarázat, irás (szép-) 
és fogalmazás értendő — heti órái egy 
összegben vannak feltüntetve. E helyett — egy-
öntetű eljárás kedvéért — helyesnek találnám, 
ha a tantervben meg volna jelölve, hogy a 
fölvett óraszámból hány fordítandó olvasásra, 
hány nyelvtani magyarázatra, hány szépírásra 
s hány fogalmazásra. 

A beszéd- és értélemgyakorlatok czélja a 
gyermekeket a földrajzi, történeti és termé-
szettudományi előismeretekkel megismertetni. 
Ha tehát ez a tantárgy az első két osztály-
ban azt a helyet foglalja el, melyet a felsőbb 
osztályokban fokozatosan a földrajz, történet 
és természettudományi tárgyak töltenek be: 
akkor, szerény nézetem szerint, e tekintetben 
az alsóbb s felsőbb osztályok között meg kell 
lennie a kapcsolatnak, meg kell lennie 
a folytonosságnak. Ez a viszony a beszéd-
és értelemgyakorlatok és a földrajz között 
meg is van; hiányzik azonban a törté-
netnél és a természettudományi tantárgyak-
nál. Már ez a körülmény is a föntebb ismer-
tetett nézetem mellett bizonyít, hogy t. i. a 
történetet a III. osztálytól kezdve rendszere-
síteni kell. 

A kapcsolat és folytonosság eme hiánya 
legszembetűnőbb azonban a természettudo-
mányi tárgyaknál. Ugyanis az I. osztályban 
a gyermek a beszéd- és értelemgyakorlatok 
kapcsán a természetrajzból tanul a házi álla-
tokról, növények-, föld- és ásványokról. A 
II. osztályban a környék állatait, növényeit 
és ásványait ismeri meg. Ez a természetrajzi 
ismeretközlés azonban a III., IV. osztályban 
egészen megszakad s csak az V., VI. osztály-
ban van ismét fölvéve. Véleményem szerint 
a természetrajzot is a III. osztálytól kezdve 
(pl. heti 1 órában) mint külön tantárgyat 
kellene a beszéd- és értelemgyakorlatok mintá-
jára — kézikönyv használata nélkül — kezelni. 
Ez ellen is fölhozható, hogy a III., IV. osztály-
ban a növendékek ebbeli ismeretei gyarapod-
nak az olvasókönyvi olvasmányok által. (Ügy 
van! Szerlc.) Ez azonban szerintem nem érv, 
mert ha ezen a fokon ezt a czélt az olvasó-
könyv kielégíti, ugyanaz érhető el vele az 
V. és VI. osztályban is, vagyis ott sem kellene 
azt mint külön tantárgyat fölvenni, hanem 
tanítsuk a realiákat az olvasókönyv nyomán. 
Ez azonban, azt hiszem, hogy már túlhaladott 
álláspont, mert a természettudománynak meg 
van a jogosultsága, hogy mint külön tantárgy 
szerepeljen. 

E helyen még egy kedves eszmémet — az 
iskolai kirándulásokat — kell fölemlítenem. 
Mily czélszerüen lehet a természettudományi 
ismereteket az ily kirándulásokkal összekötni s 
gyümölcsöztetni, azt, aki egyszer megpróbálta, 
kétségbe vonni nem fogja. Részemről a helye-
sen tervezett, jól előkészített s czéltudatosan 
keresztülvitt iskolai kirándulások üdvös hasz-
nát igen nagyra becsülöm, oly annyira, hogy 
hajlandó lennék ezen czélra minden héten 
(őszszel és tavaszszal) egy délutánt fölhasz-
nálni. Vájjon nem lehetne ezt a tantervbe 
szintén fölvenni s általánosítani ? 

A természettan — véleményem szerint — 
nemcsak a VI. osztályban szerepeljen, hanem 
az V. osztályban is, azért, mert a VI. osztályba 
nem juthat el minden gyermek, részint testi 
fejletlenség, betegeskedés, részint értelmi 
fogyatékosság miatt; s mivel a 12. évét 
betöltött gyermek a mindennapi iskolából 
kiléphet, sokan a legfelsőbb osztályt nem 
végezhetik el. 

(Nagy-Enyed.) —I—t. 
eD$K3e 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A mosonymegyeí általános tanító-

egyesület a szép Fertővidéken fekvő Védeny 
község népiskolájában tartotta ez évi rendes 
tavaszi közgyűlését, melyen az egyesületi tagok 
nagy számhan vettek részt. Elnök Merényi 
Kálmán, magyaróvári áll. elemi iskolai igaz-
gató, szívélyesen üdvözölte a gyűlésen részt-
vett vendégeket és a tagokat, jelentést tett 
az utolsó közgyűlés óta fölmerült tanügyi 
eseményekről, hálával emlékezve meg mind 
a nagym. közoktatásügyi kormány, mind pedig 
a „M. T. 0 . B."-ról, mint olyan tényezőkről, 
melyek a tanítás- és nevelésügy, nemkülönben 
a tanítók érdekében áldásos működést fejte-
nek ki. Megemlékezett az elnök jelentésében a 
hazai tanítóság emberbaráti intézményeiről, 
úgymint az „ E ö t v ö s - a l a p a „tanítói árvaház" 
és a „Tanítók IIázá"-TÓ\ s lelkes vezetőiknek 
kifejtett munkásságáról, egyben elszámolva ez 
intézményekre eszközölt gyűjtése eredményét. 
A kiküldött és eddig hozzá beérkezett gyűjtő-
íveken befolyt; az „Eötvös-alap"• ra 36 fr t 
99 kr ; az „országos tanítói árvaház mosony-
megyei alapja"• ra 64. frt 36 kr, (mely összeg-
gel az alapítvány 2346 frt 79 krra növekedett); 
a „Tanítók Házá"-v& 71 frt 72 kr, mely ösz-
szegek az elnök által az illetékes helyre el is 
küldettek. E szép eredmény örömmel vétetett 
a gyűlés által tudomásul s reméljük, hogy 
az elnök buzdító fölhívására ezen áldásos 
intézmények támogatása tárgyában nem marad 
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eredménytelen s egyesületünk tagjai továbbra 
is áldozatkészen fognak annak eleget tenni. 
Az elnöki jelentés után Gaál Lajos megyei 
állatorvos tartott igen érdekes és a tagok 
figyelmét teljesen lekötő előadást a baktériu-
mokról. A csaknem 1 órán át tartó előadás 
érdekességét növelte az a körülmény, hogy 
az előadó minden állítását az életből vett 
példákkal igazolta. Különösen tanulságos volt 
a tanító-hallgatókra a baktériumok okozta 
kórok ellen való védekezések módjainak köz-
lése s az ismertetett kutatások mikéntje, nem-
különben a felállított elméletek ismertetése. 
Elénk eszmecserére szolgáltatott okot Merényi 
Kálmán előadása „Az idegen ajkú vidék isko-
láinak magyar tannyelve tárgyában", mely a 
„Néptanítók Lapja" hasábjain is tárgyalt köz-
vetít n módszer (Láng-féle) mellett foglal állást. 
Előadó meggyőző érvekkel bizonyította, hogy 
a népiskolai tanuló az iskolában csak úgy 
szerezheti meg a magyar beszédben a kellő 
jártasságot, ha az idegen ajkú (tannyelvű) 
iskolában a magyar tannyelv lép előtérbe, 
mert az eddig is szokásban levő fordítási 
gyakorlatokkal a tantervben is kitűzött czél 
nem érhető el, miért is figyelmébe ajánlá 
kartársainak a kérdést s felhívta őket, hogy 
ejtsék módját annak, hogy az osztatlan nép-
iskolában is egy-két tantárgy kizárólag magyar 
nyelven taníttassák. A kérdéshez hozzászóltak 
többen, de különösen Göliring Mihály, Michler 
Ferencz és Ringbauer Károly tanítók, az első 
nagyon megszívlelendőnek jelezte a kérdést 
s hivatkozott a „Néptanítók Lapjá"-ban Láng 
és Hargitai között folyó vitára, ajánlva az 
óvatosságot, nemcsak nemzetiségi, hanem kul-
turális szempontból is, második a magyar 
nyelven való tanítást az idegen ajkú nép-
iskolákban keresztülvihetetlennek tartja addig, 
míg az iskola mellé nem állítanak óvodákat. 
(Akkor soká fog még Mosonymegye nemze-
déke magyarrá lenni.) Ringbauer a nagymér-
tékű mulasztásokat is egyik gátló okul jelzé. 
Az előadó zárszavai után a közgyűlés tagjai 
abban állapodtak meg, hogy a körülmények-
hez képest iparkodni fognak a magyar beszéd 
körül buzgalmat fejteni ki, esetleg egy-egy 
tantárgyat magyarul is tanítani. Ezután tudo-
másul vette a közgyűlés a pénztár és könyvtár 
állapotáról szóló jelentéseket és utalványozta 
az „Eötvös alap" és a „M. T. 0. B.íl alapító 
tagsági díjait. Több egyesületi házi ügy el-
intézése után az elnök bemutatta a vasvár-
megyei tanítóegyesület átiratát az évzáró vizs-
gálatok megszüntetése tárgyában, mely kérdés 
tanulmányozásra és jelentéstételre az elnök-
nek kiadatott. Több társegyesület átiratának 
tudomásul vétele, illetve azok által a nmélt. 

tanügyi kormányhoz fölterjesztett kérvények 
szellemében az egyesület részéről leendő kérel-
mezés kimondása után meghallgatta a gyűlés 
a számvizsgálók jelentését s a számadóknak 
a fölmentvényt megadta. Végül az elnök az 
egyesület nevében köszönetet mondott az elő-
adóknak, majd meg Lomositz Károly védenyi 
tanítónak a szives fogadtatásért, úgy a szép 
számmal megjelent tagoknak részvételökért s 
a gyűlést a közoktatásügyi kormány és az 
egyesület védnöke, Pálff'y-Daun Vilmos fő-
ispán éltetésével zárta be. Gyűlés után közös 
ebéd volt, melynek folyama alatt élénk han-
gulat uralkodott s mindnyájan örültünk a 
gyűlés sikerén. A résztvevők az esti vonattal 
utaztak el Védenyből, ki-ki magával vitte a 
szép nap emlékét és tanulságát. Az őszi köz-
gyűlés helyéül M.-Ovár jelöltetett ki. (r. I.) 

x A „Népnevelök Budapesti Egyesületé-
nek" pedagógiai osztálya f. hó 10-én nagyon 
látogatott ülést tartott. Sajó Sándor előadó 
az iskolai kirándulásokról értekezett. A gvülés 
azonban ennek tárgyalásába nem bocsátkozott, 
hanem határozatilag kimondta, hogy úgy Sajó 
Sándor, mint Csáky Elek értekezését a lap-
ban közzétéve, a kérdést részletes vitára csak 
a jövő gyűlésen bocsátja. — Ember János a 
buktatás kérdéséről tartotta meg nagy érdek-
lődéssel találkozott előadását, melyben kifej-
tette, hogy a népoktatási törvény szelleme 
kizárja az elemi iskolában a buktatást. A 
törvényben kifejezésre jutott akarat azt ezé- • 
lozza, hogy minden gyermek elsajátítsa azokat 
az alapismereteket, a melyekre egy, a czivi-
lizált nemzetek közé tartozó nép minden fiának 
és leányának szüksége van. Az elemi iskolá-
ban csak abban az esetben szabad buktatni, 
ha a "tanuló értelmét minden rendelkezésre 
álló eszköz fölhasználásával sem sikerül annyira 
fejleszteni, hogy arra tovább lehessen építeni 
s ha a gyermek egyéniségének gondos mér-
legelése után arra a meggyőződésre jut a 
tanító, hogy a gyermek lelki növekedése 
szempontjából előnyösebb vele az osztályt 
megismételtetni, mint őt feljebb bocsátani. 
A mérték nem a tudott dolgoknak rendszeres 
reprodukálása, hanem a gyermek értelmessége, 
okossága, szellemi készsége. Majd azzal foglal-
kozik, miként kell a bukás jelenlegi okainak 
(gyenge képesség, mulasztás, vásottság, hanyag 
tanulás) leküzdésére közzéhatni. Végül azt az 
érdekes kérdést veti föl : mely tantárgyakból 
nem lehet s melyekből s mely esetekben 
lehet buktatni? Nem lehet buktatni: a hittan-
ból, beszéd- és értelemgyakorlatokból, nyelv-
tanból, az Írásból, az olvasásból a tanítás 
felső fokán, a számtanból a tanítás alsó fok án, 
a földrajz, természettudományi tárgyakból 
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énekből, tornából, rajzból, kézimunkából Lehet 
buktatni: a tanítás alsó fokán az olvasásból, 
a tanítás közép és felső fokán a számtanból. 
Hozzászólott a kérdéshez Striner Irma, a ki a 
buktatás főokául az osztályok nagyon népes 
voltát hozza föl. Vajdafy Gusztáv az eszmét 
szépnek tartja, de teljesen hozzá nem járul. 
Sokszor a legbuzgóbb tanító sem képes 
növendékét tovább vinni, a legtöbbször meg 
nem is a tanító buktat, hanem a hitoktató. 
Ha lehetne módot találni, ezt kellene meg-
szüntetni. — Egyik tanító a másiktól veszi át 
a tanulókat s ha egyik tanító valamely 
gyermeknek veszett hirét keltette, kimondta 
rá talán, hogy félbolond, vagy mást, akkor 
már a többi tanító előtt olyannak marad, a 
milyen a hire. Ez a gyermek elveszett, ha 
valamely lelkiismeretes tanító föl nem fedezi 
a tévedést. Igv is sok kerül a bukók közé. — 
A bukott tanuló nem végzi el a törvény által 
követelt tananyagot, de van-e köszönet abban, 
ha valaki átcsúszott az osztályokon s az iskolá-
ból kilépve, semmit sem tud. Nem többet 
ér-e annak a gyermeknek, ha az osztályt 
ismételve, alaposan elkészül a következő 
osztály anyagának felfogására ? Például, az 
első osztályból nem szabad átereszteni olyat, 
a ki összefoglalni nem tud, mert az akkor 
sohasem fog olvasni megtanulni. Egy osztály-
ban azonban egy gyermeket kétszer elbuk-
tatni nem szabad. Sretvizer Lajos szerint a 
szakosztály azt ki nem mondhatja, hogy buk-
tatni nem szabad, de hogy minden gyermek 
átmenjen, az legyen minden tanító czélja. A hol 
120 gyermek van, ott ezt kivinni lehetetlen, 
arra törekedjünk tehát, hogy egy osztálvba 
50—60 gyermeknél többet föl ne vegyenek. 
Ha valamely tanító maga viszi az osztályát 
tovább, az viheti a gyengébbet is, mert ismeri 
a gyermek egyéniségét. Szükséges volna, hogy 
a tanító érintkezésbe lépne az ilyen gyengébb 
gyermek szüleivel, hogy könnyebben fölismer-
hesse a baj forrását. Péterfy Sándor: Ha ez 
a szakosztály kimondja, hogy buktatni nem 
szabad, akkor lesz ám csak nagy öröm a 
gyermekek között! Az iskolában kezdődik a 
gyermek gondja s jó egy kis sarkantyú úgy 
a gyermek, mint a szülő számára. Bizony csak 
buktassunk, mint eddig buktattunk, de igye-
kezzünk, hogy osztályunk egy harmada ne 
maradjon vissza, mert ez szegénységi bizonyít-
vány a tanító részére. Hogy a gyermek az 
egyik osztályból a másikba léphessen, egy 
bizonyos mennyiségű tudásának kell lennie, 
szükséges azért megállapítani azt a minimumot, 
a mit minden osztályban mindenkinek tudnia 
kell. A ki ezt nem tudja, azt meg kell buktatni, 
Lehetetlenség még a legnagyobb buzgalom 
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mellett is, hogy buktatni való, különösen a 
felsőbb osztályban, ne legyen. Mindig lesz 
gyengébb tehetségű tanulónk s ezt nem szabad 
elhanyagolnunk, de a gyenge elméjüt külön 
kell választanunk. A hittanra nézve azt kellene 
kérelmeznünk, hogy ha a vallási tantárgy 
kötelező is, a továbbmenést meg ne akaszt-
hassa. Bursics Ernő: Hogy a szakosztálynak 
ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell, annak oka 
a tanterv, úgy a régi, mint az új. A magyar 
történelmet, alkotmánytant csak az V. osztály-
ban tanulják s így azok, a kik az alsóbb osztá-
lyokban buktak, azok ezt nem tanulhatják, 
pedig nemzeti szempontból ez fölöttébb szük-
séges. Oda kellene hatnunk, hogy ezen tan-
tárgyakat már a III. osztályban előkészítsük; 
de nemcsak az olvasmányok alapján. Lederer 
Ábrahám szerint a buktatás ellen senkinek 
sem lehet kifogása, ha a gyermek tehetsége 
nagyon gyenge, ha sok a mulasztása, vagy 
az osztály nagyon népes, de nemcsak a külső 
viszonyokban és a gyermekekben kell a hibát 
keresni, hanem magában a tanítóban is. A 
bukó növendékek a tantestületi ülések elé 
állítandók, hogy ott megvizsgáltassanak. Az 
osztályozásnál nem mindig a tudást kell szem 
előtt tartani, hanem a szorgalmat, igyekezetet. 
— Ember János előadó élt záró szavával s 
röviden kifejti, hogy ő nem is azt akarja, 
hogy egyátalján ne buktassunk, hanem hogy 
lehetőleg jó osztályaink legyenek hátramara-
dók nélkül; végezze a tanító munkáját alapos 
tudással s lelkiismeretesen: ez a kérdés megoldása. 

£ Az aradmegyei tanítóegyesület maros-
menti köre Soborsinban tartotta meg tavaszi 
ülését. Az ülést megelőzőleg Arnold köri elnök 
igen sikerült s sok szakképzettségről tanús-
kodó tanítást tartott az I—VI. osztályú vegyes 
iskolájában, megmutatva, miképen lehet fog-
lalkoztatni valamennyi tanulót. A gyűlésen 
jelen volt a marosmenti kör szine-java. Arnold 
elnök a gyűlést megnyitva, üdvözli a szép 
számban megjelenteket. Vitatkozás tárgyát 
képezte a délelőtti tanítás, melyért Arnold 
Jánosnak a kör egyhangúlag jkönyvi elisme-
rését fejezte ki. Ezután Mádai Béla odvasi 
áll. isk. tanító tartott sikerült felolvasást 
„A homoksugár használata az üvegiparban" 
czímen. Elnök a tisztikarral együtt lemondva, 
elnöknek Ováry János, alelnöknek Barbáesy 
Etelka, jegyzőnek Buday Ödön, pénztárosnak 
Bezik Albert választatott meg. Az új tisztikar 
megköszönve a bizalmat, az ülés véget ért. 
Este a tanítói kör folyó szükségeinek fede-
zésére s a soborsini „Erzsébet-alapítvány" 
javára igen sikerült szini előadás rendez-
tetett, tánczmulatsággal. 
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A társadalom nyomorultjai. 
A külváros egyik elhagyatott utczájában 

laktak, a hol a jószágok szabadon legeltek 
az árok füvén. Pista volt az öregebb, Maris 
azonban hajlékony, nyúlánk testével túlnőtte 
a bátyját. 

Az anyjukról beszélték, hogy 20 éves ko-
rában még nagyon szép volt, de később a 
himlő csúffá tette az arczát. Szomszédasszonyai 
suttogták róla, hogy a r . . . i templom 
Mária-képe az ő leánykori arczát mutatná. 

A lágy gyermekarcz — a mint a képen 
látszik — a nagy, enyhe kék szemek s gaz-
dag szőke hajjal árnyékolt homloka valóban 
szép volt, a gyermeki frisseség kedves köny-
nyedsége, a szűzies tekintet csillogása bámu-
latra ragadt. 

A fiatal festő, a ki megfestette a képet, 
később elhagyta a várost s megfeledkezett 
modelljéről, pedig régen sokat járt a szép 
munkás-leány után a külváros utczáiban. 

A szegény, beteg asszony meg himlőhelyes 
arczával nem akart koldulni kedvesének kü-
szöbén. 

Nem is beszélt csalódásáról, ha mégis szólott 
róla, az imádásba magasztosult szerelem sza-
vaival emlékezett csak a durva félistenről, 
a ki ellökte magától, mikor már betelt az él-
vezetével. Előkereste régi rongyait a beteg-
ágy után s dolgozott, hogy kenyeret keressen 
az árváknak. 

Egyszer meghűlt, mellbeteg lett s mikor 
már nem bírta tovább a munkát, levelet Íra-
tott a f városba. 

— Ha meghalok, ő jó, nemes-szivü, nem 
hagy benneteket — mondta reménynyel az 
árváknak s lázas nagy szemei könyekben 
úsztak. 

Ezt a makacs reménykedést eltemették vele. 
A szegény tüskehajtások, az árvák meg 

éhesen csatangoltak attól a naptól a nagy 
város utczáin, ra piaczokon, mint a kivert, 
kósza kutyák. Éjjel kapusarkokban s az erdőn 
háltak, vagy bemásztak az árvízhagyta ro-
mokhoz a külvárosban, a hol megbújtak a 
lapulevelek árnyékában. 

Az édes anya emléke mindenütt velük volt, 
keresték az utczákon, a régi otthon táján, 
belekiáltották nevét az éjszakába, a köny nem 
száradt föl szemükben. 

Olyanok voltak, mint az árva liliom, a 
melynek tövét elmosta a patak. Fecskecsicser-
gés, madárdal se hozott kedvet szivüknek, 
pedig azelőtt úgy örültek rajta. 

Egy őszi délután rendőrök vadásztak rájuk. 
A koldusok mellé kuporodtak le a templom-
ajtóban. Lágy, áradozó énekszó, az orgona sze-
líd búgása szólt hozzájuk a templomból. 

Boldogság fogta el szivüket, ihletett emléke 
az imádságnak, a mit régen anyjuk ágyánál 
térdelve mondtak. 

Pista kezébe fogta a kalapját, Maris ráné-
zett s hogy látta bátyja arczán a komolysá-
got, lesütötte szelid kék szemeit, aztán ö sze-
huzódott, mint valami kis pipiske s úgy ug-
rott le a márvány-lépcsőkről a templomkö-
vezetre. 

Szorosan fogták egymás kezét. A hűvös 
homályban az égő gyertyák lobogása, a szen-
tek szobrai, a pap, az oltár nagy vörös ke-
resztje a megfeszített Jézussal elkápráztatta 
szemüket. 

Szivük békéjét még nem zavarta más érzés 
a Szomorúságnál, csak a könyek hagytak nyo-
mot emlékezetük fehér lapján, mely talán 
nemsokára tele lesz írva bűnnel, szégyennel; 
valami égi örömet éreztek a templomban. Az 
ezüst függőlámpával világított fülkébe léptek 
balról. Olyan volt ez a szent hajlék itt, 
mint egy csendes erdei kápolna, frissen nyíló, 
illatos virágokkal egészen a mennyezet csil-
lagos kékjéig. Hímzett oltárterítője maradt 
csak fehér, mint az érintetlen ártatlanság. 

Az oltár gazdag virágfüzéreinek árnya alatt 
Mária lépett a zöld mohával borított szikla-
nyílásból a szabadba. Láttára megdöbbent a 
szivük s önkénytelen kulcsolták imára kezei-
ket. Letérdeltek, mint a szent asszonyok, 
imádságot susogva. 

Maris szemei tágra nyílva, mind félőbb 
merevséggel tapadtak a szűz anyára. Apró 
kezeit feléje nyújtogatta, izgatottan, remegve, 
gyönyörtől és vágytól tüzes arczczal. Nézte a 
széles, fehér homlokot, melynek mását any-
nyiszor csókolta; gazdag szőke haját, mely 
vállait takarta s a csodálkozó, enyhe kék sze-
meket, melyek mintha könyfátyolon tekinte-
nének az apjuk által megtagadott rongyosokra. 
A szűzi arcz halványságán átpiroslott a vér 
melegsége s a keskeny ajkak fohászra nyíltak. 
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Maris első pillanatra fölismerte az édes jó 
anyát fiatalsága, szépsége nyíló teljében meg-
festve a vásznon. Várta, hívta könyes sze-
meivel, hogy hozzáereszkedjék a hűvös már-
vány-lépcsőkre. Az ő szemei nem látták meg 
soha az anyai érzés édes gyönyörűségében 
pirkadó szép arczon a himlő csúf nyomait, 
ha föléje hajolt, lefogva karjaival a hajnal 
pirkadásánál, hogy megcsókolja, mielőtt mosni 
ment, — csak a szelid jóságot, az anyai szere-
tetnek meleg sugárzását. 

Kicsi testén átfutott a láz, szívét kín tépte 
s vékony karjai lehanyatlottak. Mozdulatlan 
maradt sokáig, szemei a képre tapadtak, oda-
szegződve. Ajka sírva sóhajtotta az anya 
nevét. Annyi homályos érzés szorongatta. 

Feje lassan lehanyatlott az oltár lépcsőjére, 
kis teste rángatózott a sírástól. Valami ócska 
rongynak látszott így messzebbről a ho-
mályban. 

Fájt szivecskéjének, hogy mikor feltalálta 
végre az édes jó anyát, a ki ide rejtőzött 
hazulról, látja, hogy már nem szereti többé. 
Nem, nem szereti, azért hagyja így szenvedni. 

Pista is megrendült egész lelkében, bár 
tudta, hogy az a kép az égi anya, Mária képe. 
Hiszen annak is olyannak kell lennie, mint 
az anyjuk volt, szemei lassan átnedvesedtek, 
a bugára nézett nagy szeretettel s nem volt 
szava . . . 

A templom már csendes volt, az orgona 
nem zúgott a kóruson, ének se zsongott a 
magas boltívek alatt. A gyertyákat eloltogat-
ták az oltáron. 

Csak egy piros fénysáv égett még a kis 
fülke sárga rezedáin. 

— Gyerünk Maris — mondta végre elszo-
rult szívvel — anya a temetőben van, nem 
ide hozták . . . 

Mire az utczára értek, a nap lecsúszott a 
fellegek mögé. Maris feje hátraesett a bátyja 
karjára, szemei a szép.. Mária-képet keresték. 
Bágyadtan, szomorúan lépkedett, bánata le-
rítt egész rongyos kis alakjáról. 

Szivébe vésve vitte innen annak a drága 
képnek az emlékét a bűn útjára, a csavargó 
tolvajpajtások közé, a kik úgy nőnek föl a 
nagy városok utczáin, mint a dudvák. 

Hány szines, szép virág vész el ezekkel a 
dudvákkal s mire kigyomlálják őket durva 
kezek, elvesztek már, megértek a börtönre 
mindannyian. 

A társadalom pedig nem törődik velük. 
(Szeged.) Hite Pál. 

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

Köszönetét nyilvánította: Léb Adolf hát-
szegi kereskedőnek és nejének, kik a szentpéter-
falvi áll. el. isk.-nak 300, frt értékű telket aján-
dékoztak; Kenderessy Árpád nagybirtokosnak, 
a ki a felsőszálláspataki áll. el. isk.-val kap-
csolatos gazdasági ismétlő isk. használatára 
saját birtokából 1000 -öl területet enge-
dett át; Rák János veszprémi szolgálatkép-
telen r. kath. igazgató-tanítónak, — évi 
660 frtnyi r. nyugdíjat utalványozva — a 
népnevelés terén 40 éven felül eltöltött buzgó 
és sikerdús szolgálatáért. 

Kinevezte: Kopocsán Mihály oki. tanítót 
a fényesi községi elemi iskolához rendes 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Mikula Margit beczkói, s 
Sughó Lujza horóczi áll. el. isk. tanítónőket 
eddigi minőségükben kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Weiner Simon 
nagykikindai munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 430 fr tot ; Sefranka Dániel hibbei munka-
képtelen ág. ev. tanítónak évi 420 fr tot ; 
Baló András magosligeti munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 290 frtot; Csink János 
eperjesi munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 
830 fr tot ; Szászvári Gergits György bölcskai 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 350 frtot; 
Schulhof Lajos szegedi izr. elaggott tanítónak évi 
460 frtot; Engel Mór báttaszéki munkakép-
telen izr. tanítónak évi 490 fr tot ; Riu Péter 
fényesi munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 240 fr tot ; Filip János borossebesi mun-
kaképtelen gör. kel. tanítónak évi 290 fr tot ; 
Bokis Illés nagyváradi munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 510 fr tot ; Makay Vincze 
nagyváradi közs. polg. isk. tanítónak évi 
860 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Boronkay Károly nagykanizsai nyugal-
mazva volt izr. tanító özv., szül. Büchler 
Idának évi 304 frtot; Argyélán Sándor al-
gyesti gör. kel. rom. tanító özv., szül. Jov 
Máriának és kk. árváinak összesen évi 200 frtot; 
néh. Frisch János buchbergi nyugdíjazva volt 
közs. tanító özv., szül. Irdmann Teréziának 
évi 216 frtot; néh. Egyed József vasallaszent-
királyi r. kath. volt tanító özvegye, született 
Érergály Annának évi 256 frt 21 krt s egy 
kiskorú árvájának évi 42 frt 70 kr t ; Hollós 
Sándor miskolczi volt áll. polg. isk. tanító 
özvegye, szül. Hidvégi Jolán, valamint Zolna 
és Lenke kiskorú árváinak együtt évi 466 
forint 66 krt. 
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T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
S. Ferencz. Az illető kir. tanf. legjobban kell 

tudnia, melyik kategóriába tartozik az önök 
iskolája. Járjon el tehát a kir. tanf. utasítása 
szerint. — Vass S. Ha akkor nősül, mikor 
éppen katonai szolgálatban van, folyamodnia 
kell nősülési engedélyért; egyébként pedig 
nem, mert hiszen már be van sorozva s mint 
oki. tanító tényleges tanítói állást tölt be. 
A tanítók katonai ügye cz. czikksorozatunkat 
figyelmébe ajánljuk. — Tanítójelölt. Mint 
helyettes, nem számíthat reá, hogy távolléte 
alatt is kapja a félfizetést. — H. J. A kor-
pótlék ügyében Hitter munkatársunk meg-
adta a tájékoztatást. — 0. Y. K. 1. Az 
iskolaszéknek. 2. Nem reflektálhat. 3. Az 
iskolaszék választja. — Kr. J. Vitatkozásuk 
közben bizonyos mértékig mindkét félnek 
igaza volt, csakhogy nem voltak tisztában a 
kérdéssel. Megoldás a következő: Kétféle 
szökőkút van, u. m. a) természetes nyomású 
és b) mesterséges szökőkút. A természetes nyo-
másúaknái a víztartóval összeköttetésben levő 
csővezeték alacsonyabban fekvő nyílásán a 
vízsugár — a közlekedő edények törvénye 
szerint — olyan magasra igyekszik a levegő-
ben emelkedni, hogy a víztartóban levő folya-
dék fölszinével egyenlő magasságba jusson. 
Az artézi kútak ide tartoznak. Van aztán 
mesterséges szökőkút is, a melynél a nyo-
mást levegősürítés által (gépekkel) hozzák 
létre. — P. J. Rákóczi-Szállás. Elintézték; 
forduljon a közig, bizottsághoz vagy a püspök-
séghez. (Magánügyben czímzett lev.-lapot kell 
küldeni s csak azért válaszolunk, kivételesen, 
a lapban, mivel a czímére küldött lev.-lap, 
mint ke'zbesíthetetlen, visszajött, a mennyiben 
nem írta meg az utolsó postát.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőházának 

nagyfontosságú ülése volt f. hó 14-én. Ezen 
a napon tett ugyanis Széli Kálmán minister-
elnök jelentést a Háznak a kiegyezés ügyében, 
melynek létrejöttét lapunk m. számában már 
jeleztük. Széli Kálmán ministerelnök, mint 
maga is mondotta, „politikai e's magánbecsü-
letét" kötötte ahhoz, hogy a pártközi pak-
tumot megtartsa és sikerült is oly kiegyezést 
létesítenie, melyről az ellenzéki vezérférfiak 
is elismerték, hogy sok tekintetben jobb, 
mint a pártközi egyezmény. „A most létrejött 
kiegyezés, mondotta Széli ministerelnök, fen-
tartotta a pártközi egyezményt, benne van 
minden érdekünk, a mi gazdasági és keres-
kedelmi viszonyainkra, a valutára, a bank-

szabadalomra vonatkozik és benne van az is, 
a mi a pártközi egyezményben nem volt meg, 
hogy bizonyos esetekben a bankügyben önálló-
ságot köt ki. Csak az 1903-iki határidő 
nincs benne, mert a lejárat ideje 1907 végére 
van kitűzve. Igaz, hogy ki van tolva a határ-
idő 1907-ig, de ki van mondva az is, hogy 
keresk. szerződések nem köthetők 1907-en 
túl, s lejárati határidővel nem bíró szerződé-
sek bármely állam kívánságára felbonthatók 
és a külfölddel megkötött tárgyalások előtt 
új autonom vámtarifa dolgozandó ki. Más 
biztosíték, hogy a 4-ik szakaszban foglalt 
bármely más intézkedés meg nem tartása 
ugyanazon beszámítás alá esik, mintha a 
viszonosságot meg nem tartották volna. Ez 
az egyetlen pont biztosítja az ország minden 
jogát. A bizonytalanság liclércze, mely most 
gazdasági viszonyainkra nehezedik, könnyebbedni 
fog s a nemzet igen jó néven fogja venni, ha 
érdekei megóvásával a nyugalmat hosszabb 
időre biztosítjákA képviselőház pártkülönb-
ség nélkül nagy tetszéssel fogadta a minis-
terelnök előterjesztését s egyhangú volt a 
vélemény, hogy Széli ministerelnök határozott 
magatartásával nagy szolgálatokat tett az 
országnak. Az ellenzéki szónokok sem találtak 
kifogásolni valót a ministerelnök előterjesz-
tésében ; a függetlenségi párt vezérszónokai 
(Kossuth Ferencz és Ugrón Gábor) természe-
tesen jelezték pártjuk külön álláspontját: az 
önálló vámterületet. Egyébként oly egyetértés 
van jelenleg a képviselőházban, a milyen már 
régóta nem volt. A kiegyezési ügynek dűlőre 
juttatásával a &éB-kormány nagy diadalt 
aratott. A képviselőház, mire e sorok meg-
jelennek, már meg is kezdi a kiegyezési 
javaslatok tárgyalását, a mi után beáll a 
nyári szünet. 

— Az ifjúság testi nevelése. Wlassics 
minister az ifjúság testi nevelése érdekében 
az érdekelt iskolai és városi hatóságokhoz a 
következő rendeletet intézte : A játéknak mint 
nevelési eszköznek minden pedagógiai tekin-
tély által elismert fontosságát szem előtt 
tartva, a játékok különböző nemeit az új 
középiskolai tantervekbe is fölvették a test-
gyakorlás tanításának kiegészítő részéül, — és 
nagy súlyt helyezek arra, hogy tényleg azon 
figyelemben részesüljenek, melyet pedagógiai 
értéküknél fogva érdemelnek, de szükséges 
is, hogy a tantervbe való fölvételük meddő 
ne maradjon. A kitűzött czél elérésére sürgős 
szükségnek mutatkozik mindenekelőtt a közép-
iskolákat-játékszerekkel ellátni, mert ezek nél-
kül a játékok gyakorlására nincsen mód. Sajnos, 
hogy a legkevesebb középiskola rendelkezik 
erre alkalmas térséggel. A tapasztalás bebizo-
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nyitotta ugyanis, hogy minden középiskola 
legalább 200 méter hosszúságú és 100 méter 
szélességű játszóteret igényel és általában 
minél nagyobb a játszótér, annál alkalmasabb. 
Oly városokban, hol több középiskola van, 
közös játéktér szükséges, melynek dimenzióit 
az iskolák számával arányosan kell megálla-
pítani. Általában ily nagy térségek kihasítása, 
iskolai czélokra való átengedése csak az illető 
városoknak az ügy iránt való meleg érdek-
lődése és áldozatkészsége mellett lehetséges. 
A tanügy és különösen a testi nevelés ügye 
iránt való érdeklődésre és az ezt kifejezésre 
juttatásnál áldozatkészségre számítok, a mikor 
a városi hatóságoktól játszóhelyül alkalmas 
terek kihasítását kérem az ifjúság számára. 

— A kultuszminister a leánygimnázium-
ban. Wlassics Gyula kultuszminister meg-
látogatta az Orsz. Nőképző-Egyesület leány-
gimnáziumát. A minister az egész délelőttöt 
az iskolában töltötte, a felső osztályokat mind 
megtekintette, végighallgatta a feleleteket és 
maga is tett kérdéseket a növendékekhez. 
Megjelent a minister Beöthy Zsoltnak magyar 
irodalmi óráján, a melyen Beöthy Zsolt be-
mutatta, mi módon sikerült neki a közép-
iskolában nyújtható műtörténeti elemeket, a 
minister intenczióinak megfelelőleg, az iro-
dalomtörténettel kapcsolatosan ismertetnie. 
A minister nagy megelégedéssel nyilatkozott 
a szabatos és világos összefoglalásról és ki-
fejezte abbeli örömét, hogy a műtörténetet 
sikerült az irodalomtörténettel kapcsolatosan 
tanítani, a nélkül, hogy a műtörténetet külön 
tárgygyá kellett volna tenni. Azután meg-
jelent a minister dr. Béke Manó mennyiség-
tanóráján és dr. Tóth Rezső latin nyelvi órá-
ján, a hol a kezdő latin tanulókat maga kér-
dezte ki. A minister távozásakor teljes meg-
elégedésének adott kifejezést. 

— Egyesületi élet cz. rovatunk egy részét 
tárgyhalmaz miatt lapunk jövő számára kellett 
hagynunk. 

— A Szent Iván-napi népszokások gyűj-
tése tárgyában dr. Sebestyén Gyula, a M. 
M. Néprajzi Társaság főtitkára, a következő 
sorok közlésére kért fel bennünket: „Regös 
énekeink emlékét két tél folyamán a magyar 
tanítói kar szives támogatásával sikerült tel-
jesen összegyűjtenem. A Kisfalady-társaság 
megbízásából készülő nagy gyűjtemény tudo-
mányos fejtegetése fonalán kiderült, hogy a 
pogánykorig visszanyúló regölő népszokás 
tulnjdonkép a karácsonyi téli napfordulat 
ünneplésében gyökerezik. M vei tehát ezzel 
kapcsolatban a nyári napfordulat idején (Szent 
Ivan napja, junius 24-ike táján) is kellett 
lenni pogány eredetű népszokásainknak: azzal 

a hazafias kérelemmel fordulok a lelkes nép-
tanítói karhoz, hogy naiv költészetünk vég-
pusztulással fenyegetett emlékeinek megmen-
tése érdekében szíveskedjenek egy újabb 
gyűjtemény számára minden, községeikben 
divatozó vagy előttük ismeretes Szent Iván-
napi népszokást (tűzrakást, tüzugrást, tánezot, 
locsolást, énekszöveget, s esetleg minden dalla-
mot és minden legapróbb babonát) bejegyezni. 
Az így megmentett adalékokat aztan azzal a 
megjegyzéssel kérem czimemre megküldeni, 
hogy gyűjtéseiket a saját nevük alatt s az ese-
dékes tiszteletdíj kiutalvánvozásával fogom ki-
nyomatni. Az ilyen régiségeknél a hazai nem-
zetiségek hagyománya sem lévén mellőzhető, 
kérem a nem magyar nyelvű községek tanítósá-
gát, hogy a gyűjtésben vegyenek ők is tevékeny 
részt, s ha nehézségbe nem ütközik, följegy-
zéseiket prózai magyar fordítás kíséretében 
szíveskedjenek rendelkezésemre bocsátani. Ha-
zafias tisztelettel: Budapest, 1899. junius 20. 
(M. Nemzeti Muzeum) dr. Sebestyén Gyula, 
a M. Néprajzi Társ. főtitkára. 

— Szathmáry Györgyről, a ki tudvalevő-
leg a Ma. Tud. Akadémia lev. tagja volt, 
Zsilinszky Mihály államtitkár és akadémiai r. 
tag a Tud. Akadémia f. hó 19-iki ülésén 
eszmékben gazdag és kegyeletes emlékbeszédet 
mondott, a melyről azonban csak lapunk 
jövő számában emlékezhetünk meg bővebben. 

— Az iskola védelmére Abaúj-Torna 
vármegye is alkotott, a megyei általános 
tanítóegyesület megkeresésére, szabályrende-
letet. 

— Az eperjesi Széchenyi-kör népne-
velési szakválasztmánya Czapáry Antal és 
Keneclich Gyula szedliczei állami, Zelény József 
alsószalóki róm. kath. és Cholupka Árpád 
bogdányi ág. hitv. ev. elemi iskolai tanítókat 
a magyar nyelv sikeres oktatása és terjesztése 
körül tanúsított kitűnő szorgalmukért elismerő-
oklevél kapcsán egyenkint 100 korona juta-
lomdíjban részesítette. 

— Kitüntetett tanító. Finger Ede szomol-
noki róm. kath. tanító 40 éves szolgálata 
jutalmául emlékérmet nyert. Ennek ünne-
pélyes átadása f. hó 4-én volt, a mikor is 
Hajnóczy R. József kir. tanfelügyelő hatásos 
beszéd kíséretében személyesen tűzte föl az 
emlékérmet az ünnepelt mellére. A szepesi 
tanítóegyesület képviseletében Putsch Tóbiás és 
Amler Antal képzőintézeti tanárok vettek részt 
az ünnepélyen, mely a városi nagy vendéglő-
ben folyt le szép számú közönség jelenlétében. 
Az ünnepélyes aktus után Marusinszky ple-
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bános a jutalmazott és a vendégek tisztele-
tére ebédet adott 

— Kitüntetés. A király Brocskó Lajos, 
a budapesti protestáns országos árva-egye-
sület székesfővárosi árvaháza igazgatójának, 
a közjótékonyság terén szerzett érdemei 
elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet 
adományozta. 

— Tanítók árváinak otthona. Kecskeméten 
most kezdték meg egy intézet építését, mely-
nek alapítását már régóta óhajtották az egész 
ország tanítói: tudniillik ott épül a tanítók 
új árvaháza. Az árvaházat Wlassics minister 
csinálta meg az országos tanítói nyugdíjalap 
felhasználásával. A nyugdíjalapból 300.000 
forintot vettek az árvaház alapítására. Hozzá-
járult ehhez Kecskemét város ajándéka, egy 
negyvenezer forint értékű telek és az építés-
hez szükséges téglák. Az országos tanítói 
árvaházban kétszáznegyven árvát, százhúsz 
fiút és ugyanannyi leányt helyeznek el. Az 
intézetben hatéves koruktól húszéves korukig 
maradnak. A gyermekek ingyen lakást és ellá-
tást kapnak. Nagy, monumentális épület lesz 
négyezer négyszögöl kerttel. Az építése gyorsan 
folyik s még ebben az esztendőben elkészül. 

— Magyar Iskolaegyesületet alakítottak 
Brassóban Halász Gyula tanár kezdeménye-
zésére. Az egyesület első sorban idegen ajkú 
felnőttek számára rendez magyar nyelvi 
ingyenes tanfolyamot, azonkívül pedig a 
szegénysoívű magvar tanulókat is segíteni 
fogja. Az egyesület Molnár Viktor min. 
tanácsost kéri föl a védőségre. 

— Művészi előadások a Tanítók Háza 
javára. Zilahy Gyula, a Nemzeti Színház 
kitűnő művésze, a ki az előző évek nyarán 
is rendezett művészi előadásokat a vidéken 
az Eötvös-alap javára, az idei szünet alatt is-
mét ellátogat a vidékre, hogy operaéne-
kesnő nejével együtt a Tanítók Háza javára 
tartson művészi estéket. T. vidéki kartár-
sainkat fölkérjük, hogy a Zilahy művészpárt 
jótékony czéljai elérésében mindenütt, a hol 
megjelenik, támogatni szíveskedjenek. Zilahy 
az előző években is szép összeggel (110 frttal) 
gyarapította az Eötvös-alapot, reméljük ugyan-
ezt az idén a Tanítók Háza falapja javára. 

— A Ma. Ta. Orsz. Bizottsága f. hó 28-iki 
ülésén tárgyalja az új tantervet. Az ülést, mely 
d. u. 3 órakor lesz, a VI. ker. népiskola 
igazgatói irodájában fogják megtartani. 

— Nemessányi János Komárommegye 
nyug. kir. tanfelügyelője, a kit a megyei 
tanítóság csak nemrég jubilált, rövid szen-
vedés után életének 68-ik évében meghalt. 
A boldogult a b. Eötvös J. által kinevezett 
első tanfelügyelők közül való volt. A jók 

legjavához tartozott, a ki a népnevelés ügyét 
tehetséggel, szakértelemmel, nagy kötelesség-
tudással, emberszeretette] és bátor lélekkel 
szolgálta. Mindig és mindenütt helyt állt 
szóval, tollal, tettel, midőn férfira volt szük-
ség. Áldott legyen emlékezete! 

— A Ma. Ta. Kaszinója most tárgyalja 
az új tanterv-javaslatot. A m. héten Ember 
Károly tanügyi igazgató elnöklete alatt tar-
tott, szépen látogatott gyűlésen a magyar 
nyelv képezte vita tárgyát. A tartalmas és 
igen tanulságos eszmecserében resztvettek: 
Tanos Sándor (előadó), Walter Gyula kano-
nok, főegyházmegyei főtan felügyelő, Stolmár 
László, Nagy László, Csáky Elek, Székely A. 
és mások. — A Ma. Ta. Kaszinója iskolai 
irodát létesít, mely a szülőknek iskolai dol-
gokban díjtalan útbaigazítást ad és korrepeti-
torokat ajánl, illetőleg közvetít. 

— A Tanítók Háza ügyében Székely Károly 
fővárosi tanító a Népnevelők Lapjában lelkes 
hangú czikket tett közzé s a nevezett lap 
szerkesztőségéhez 10 frtot küldött, mint ez 
évi hozzájárulását a Tanítók Háza alapjához. 
A nemes példa már követőre talált: Vajdafy 
Gusztáv, az országszerte ismert fővárosi igaz-
gató-tanító szintén 10 frtot küldött a Nép-
nevelők Lapja szerkesztőségéhez, mint egy 
évi hozzájárulását. „Hogy 10 éven át küld-
hetem-e, írja Vajdafy G., vagy hogy ha a 
Mindenható előbb találna kiszólítani az élők 
sorából, lesz-e egyetlen örökösöm: feleségem, 
vagy egyetlen unokám: a most még kiskorú 
Ledényi Sarolta oly kedvező helyzetben, hogy 
az esetleg megmaradt részletfizetéseket helyet-
tem teljesíthesse, nem tudhatom; csak azt 
tudom, hogy az erre való' hajlandóság és jó 
szándék mindhármunkban bőven megvan." 
Adja Isten, hogy Vajdafy Gusztáv maga tör-
leszthesse le a magára vállalt legnemesebb 
adót! 

— A Tanítók Házára Korhetz Czelesztin, 
Tar Imre és Nerich Hugó s.-könyvelő az 
apátfalvai tüzoltóegyesület mulatságán pohár-
köszöntőjük megváltása fejében egy-egy frtot 
adtak s összesen 3 frtot küldtek be hozzánk. 
Az adományért köszönetet mondunk, az ösz-
szeget elküldtük Schmidt Albin pénztáros 
urnák. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Varga Berta 30 kr; özv. M. F.-né 5 k r ; 
Szalay József 50 kr; Várhelyi Izsó 20 kr ; 
Czira István 25 kr; Horvát Károly 2 frt. 
Eddigi gyűjtésünk 2406 frt 65 kr. (A Ma. 
Ta. Kaszinója által kezelt összeggel együtt be-
folyt összesen 2515 frt 12 kr.) — A Szatli-
máry-síremlék leleplezése augusztus 21-én lesz, 
azon tehát az augusztus 20-iki gyűlésre föl-



2 5 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

ránduló vidéki kartársak is résztvehetnek; a 
bizottság számít is az ö részvételökre. A 
Szathmáry-alapra a gyűjtést még folytatjuk 
s kérjük mindazokat, a kiknél még gyűjtő-
ívek vannak, hogy az íveket, akár üresen is, 
mielőbb küldjék be lapunk szerkesztőségéhez. 
Egyúttal kérjük kartársainkat, hogy szíves-
kedjenek ezt az alapot, melynek kamatait 
tanítók árvái fogják élvezni, gyarapítani, hogy 
a síremlék ezer forintra rúgó költségeinek O o 
födözése után legalább 2000 frtos alapítványt 
helyezhessünk el az „Eötvös-alap11 pénztárába. 

— Az Eötvös-alapra Licskó Adolf (Felső-
boka) 1 frt 33 krt küldött be hozzánk, Czira 
István (Tiszavárkony) pedig a Tanítók Házára 
25 krt. Ugyancsak a Tanítók Házára Fabriczy 
Páltól Orosházáról 2 frt 50 krt kaptunk, 
mint dr. Szálay J. főszolgabiró, Brósz J., 
Podsztrelen Gy., Csonka J. és Fabriczy P. 
tanítók adományát. A beküldőknek köszöne-
tet mondunk; az összeget elküldtük Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. 

— Fölvétel áll. gazd. felső népiskolába. 
A halmii állami gazdasági felső népiskola 
I-ső osztályába a következő 1899 900. tan-
évre újonan 10 olyan szegény tanuló véte-
tik föl, ki tankönyvön és ruházaton kívül az 
intézetben benlakást és teljes eljátást nyerend. 
Fölvételi kellékek: 1. 12-ik évet betöltött 
életkort igazoló keresztlevél. 2. A népiskola 
Vl-ik osztályáról szóló bizonyítvány. 3. Egész-
séges testalkatot igazoló orvosi és védhimlő-
utóoltást igazoló bizonyítvány. 4. Szegénységi 
bizonyítvány. 5. A szülőknek vagy gyámoknak 
olynemű nyilatkozata, hogy gyámoltjukat a 
három éves tanfolyam befejeztéig az intézetben 
hagyják s azon esetre, ha kivennék, az éven-
kint kiszabott 60 forint konviktusi díjat az 
intézetnek megtérítik, mely rajtuk szabadon 
választandó biróság által is behajtható. 6. Föl-
vételi vizsgálatra való megjelenés. Ezen okmá-
nyokkal kellően fölszerelt s a nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi m. kii-, ministerium-
hoz czímzett folyamodvány folyó évi julius hó 
9-ig az intézet igazgatóságához Halmiba kül-
dendő be. A fölvételi vizsgálat julius 10-én 
tartatik meg, melynek tárgyai: irás, olvasás, 
magyar nyelvtan és számtan. A ki a fölvételi 
vizsgálatra meg nem jelenik, az a fönti ked-
vezményt nem nyerheti el. A kedvezményes 
helyekre első sorban ugocsamegyei szegényebb 
sorsú szülők gyermekei vétetnek föl. A folya-
modvány s mellékletei, szegénységi bizonyít-
vány melléklése esetén bélyegmentesek. El-
késett, vagy kellően föl nem szerelt folyamod-
ványokfigyelembe nem vétetnek. A folyamodók 
föl-, vagy föl nem vételükről, a beiratásokról 
s egyéb szükséges tudnivalókról szeptember 

l-ig levélben értesíttetnek. Halmi, 1899 jun. 
4-én. Zoltáni Károly, igazgató. 

— Gyűlések. A délmagyarországi tanító-
egyesület f. évi julius hó 10.. 11. és 12-én 
Lippán tartja XXXIII. nagy- és közgyűlését. 
A résztvevők személyenként 1 forintot és a 
díszebédért 1 frt 50 krt fizetnek előlegesen. 
Jelentkezések legkésőbb f. évi julius hó 4-ig 
a helyi bizottság elnökségéhez Lippára inté-
zendők. Julius 10-én este V28 órakor választ-
mányi ülés van a községháza tanácstermében. 
Este 8 órakor ismerkedési estély a József 
főherczeg szállóban. Julius l l - é n délelőtt 
9 órakor van a nagygyűlés, délután 1/s2 órakor 
díszebéd, délután 4 órakor kirándulás Soly-
mosra, Solymosvárának megtekintésére, hol 
Furkó Imre áll. tanító röviden e vár törté-
netét ismertetni fogja. Este 'A9 órakor hang-
verseny a sörház-kertben; a hangverseny után 
táncz. Julius 12-én reggel 8 órakor a tanító-
egyesület közgyűlésének megnyitása. Délután 
elutazás Dévára, Vajda-Hunyadra, Piskire és 
Petrozsényre. — Az orsz. izr. tanítóegyesület 
bácsbodroghmegyei fiókköre f. é. julius hó 3-án 
Baján tartja rendes évi közgyűlését. — A 
munkácsi egyházmegye nyíri alesperesi kerü-
letének gör. szert. kath. kántortanítói köre 
f. évi junius hó 20-án Hodászon a gör. kath. 
el., népisk. tantermében tartotta tavaszi gyűlését. 
— A szatmári ev. ref. egyházmegyei tanító-
egyesület évi közgyűlését julius hó 6-án a 
darai fürdőben fogja megtartani s ezen a 
Tanítók Iíáza, a vidéki internátusok és az 
országos tanítói szövetségbe való belépés 
kérdését istárgyalják. — A nógrádmegyei tanító-
testület 25-éves fönnállásának megünneplé-
sére julius hó 4-én Nagy-Szécsényben jubiláris 
díszgyülést tart. A megnyitó beszédet To-
meskó Nándor tanító testületi elnök mondja, 
a tanítótestület 25-éves működését Hábor 
Sándor test. főjegyző méltatja, az ünnepi 
beszédet dr. Kossoczky Arnold vármegyei 
t. főügyész tartja. A rendes évi közgyűlés 
másnap, julius 5-én lesz; tárgyalják a Taní-
tók Háza ügyét (előadó Kemény Gábor), 
a nyugdíjtörvény revízióját, a vizsgálatok 
eltörlésé nek kérdését, a szaktanfelügyeletet stb. 
Lapunkat a jubiláris díszgyülésen képvisel-
tetni fogjuk. 

— A vasúti vonatoknak Budapestről indu-
lása és Budapestre érkezése olvasóink nagy 
többségét érdekelvén, közóhajtásnak vélünk 
eleget tenni, midőn ebben a leginkább olva-
sott rovatban közöljük ma a keleti pálya-
udvarból induló és oda megérkező, jövő szá-
munkban pedig a nyugati pályaudvarból induló 
és oda megérkező vonatokról ama tájékozta-
tásokat, a melyekre olvasóink úgy maguk, vala-
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mint a hozzájuk fölvilágosításért gyakran fordu-
lók rászorulnak. Délélőtt a köv. vonatok indulnak 
Budapestről: 6 ó. 20 p. vegyes vonat Nagy-
Kanizsára; 6 ó. 50 p. gyors vonat Gyula-
Fehérvárra és N.-Szebenbe; 6 ó. 50 p. sz. v. 
Bécs és Grácz; 7 ó. 10 p. gy. v. Kassa és 
Munkács; 7 ó. 15 p. gy. v. Zágráb, Fiume és 
Róma; 7 ó. 30 p. gy. v. Ruttka és Berlin ; 
7 ó. 35 p. sz. v. Hatvan; 7 ó. 35 p. sz. v. 
Belgrád, Brod és N.-Kanizsa; 7 ó. 50 p. sz. v. 
Kassa és Poprád-Felka; 8 ó. sz. v. Zágráb, 
Fiume és Pécs; 8 ó. 10 p. sz. v. Arad és 
Brassó; 8 ó. 30 p. sz. v. Kolozsvár és Brassó; 
8 ó. 50 p. gy. v. Bécs és Grácz; 8 ó. 50 p. 
sz. v. Munkács és M.-Sziget; 9 ó. sz v. Bicske 
(ünnep és vasárnapokon május 15-től bez. 
szept. 15-ig); 9 ó. 15 p. sz. v. M.-Sziget és 
Stanislau; 9 ó. 35 p. sz. v. Ruttka és Berlin. 
Délután : 12 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; 1 ó. 45 p. gy. v. 
Fehring és Grácz; 1 ó. 55 p. gy. v. Tövis és 
Kőrösmező; 2 ó. 15 p. gy. v. Arad és Bukarest; 
2 ó. 20 p. gy. v. Bécs és Páris; 2 ó. 30 p. sz. v. 
Bicske; 2 ó. 35 p. gy. v. Kassa, Lawoczne és 
Lemberg; 2 ó. 40 p. gy. v. Konstantinápoly; 
2 ó. 45 p. sz. v. Hatvan; 2 ó. 55 p. sz. v. 
Szolnok; 3 ó. gy. v. Zágráb, Fiume és Eszék; 
3 ó. 20 p. v. v. Adony-Szabolcs és Paks; 
3 ó. 45 p. gy. v. Ruttka és Berlin ; 4 ó. sz. v. 
Szabadka; 4 ó. 30 p. sz. v. Győr és Székes-
Fehérvár ; 5 ó. 20 p. sz. v. Ruttka és Berlin; 
5 ó. 45 p. sz. v. Kolozsvár és Brassó; 6 ó. 
25 p. sz. v. Hatvan; 7 ó. 5 p. sz. v. M.- Sziget 
és Stanislau; 7 ó. 15 p. sz. v. Bicske (junius 1-től 
bez. szept. 15-ig); 7 ó. 35 p. sz. v. N.-Kanizsa 
és Triest; 8 ó. sz. v. Kassa és Poprád Felka; 
8 ó. 30 p. sz. v. Zágráb, Fiume és Eszék; 
8 ó. 40 p. sz. v. Ungvár és Lemberg; 9 ó. 
5 p. t. sz. sz. Bicske; 9 ó. 15 p. gy. v. Kolozs-
vár és Bukarest; 9 ó. 30 p. sz. v. Eszék és 
Brod; 9 ó. 55 p. sz. v. Fehring és Grácz ; 
10 ó. sz. v. Arad és Brassó; 10 ó. 20 p. sz. v. 
Belgrád, Eszék és Brod; 10 ó. 40 p. gy. v. 
Kassa és Poprád-Felka; (junius 1-től bez. 
szept. 15-ig); 10 ó. 45 p. sz. v. Bécs; 11 ó. 
v.-v. Ruttka és Miskolcz. Délelőtt a követk. 
vonatok érkeznek Budapest k. pályaudvarra: 
5 ó. t. sz. sz. Arad; 5 ó. 20 p. v. v. Ruttka és 
Berlin; 5 ó. 45 p. sz. v. M.-Sziget; 6 ó. 10 p. 
sz. v. Brassó és Arad; 6 ó. 15 p. t. sz. sz. 
Bicske; 6 ó. 35 p. sz. v. Leinberg és Miskolcz; 
6 ó. 40 p. sz. v. Bécs és Sopi'on; ö ó. 55 p. 
gy. v. Poprád-Felka és Kassa (junius 15-től 
bez. szept. 15-ig); 7 ó. 5 p. sz. v. Belgrád és 
Brod; 7 ó. 10 p. sz. v. Brassó és Kolozsvár; 
7 ó. 30 p. sz. v. Hatvan; 7 ó. 35 p. sz. v. 
Grácz és Fehring; 7 ó. 50 p. gy. v. Bukarest 

és Brassó; 7 ó. 55 p. v. v. Paks és Adonv-
Szabolcs; 8 ó. 15 p. sz. v. Kassa és Poprád-
Felka ; 8 ó. 20 p. sz. v. Fiume, Zágráb és 
Eszék; 8 ó. 40 p. gy. v. Fiume; 8 ó. 45 p. 
sz. v. Pászthó; 9 ó. 15 p. sz. v. Szolnok; 
9 ó. 25 p. sz. v. Győr; 10 ó. 15 p. sz. v. 
Triest és Fiume ; 10 ó. 20 p. sz. v. Ruttka és 
Fülek; 10 ó. 30 p. sz. v. Szabadka. Délután: 
12 ó. 25 p. sz. v. Hatvan; 12 ó. 50 p. gy. v. 
Berlin és Ruttka; 1 ó. 5 p. gy v. Konstanti-
nápoly; 1 ó. 10 p. gy. v. Bukarest és Arad; 
1 ó. 25 p. gy. v. Gyékényes és Pécs; 1 ó. 
30 p. gy. v. Lemberg és Kassa; 1 ó. 45 p. 
London, Páris és Bécs; 1 ó. 50 p. gy. v. 
Tövis és M.-Sziget; 2 ó. 5 p. gy. v. Grácz és 
Fehring; 4 ó. 50 p. sz. v. Bicske; 5 ó. 55 p. 
sz. v. Gödöllő; 6 ó. 20 p. sz. v. Brassó és 
Kolozsvár; 0 ó. 50 p. v. v. Győr; 7 ó. 15 p. 
gy. v. Bécs és Grácz; 7 ó. 20 p. sz v. Brassó 
és Arad; 7 ó. 35 p. sz. v. Belgrád és Eszék; 
7 ó. 45. p. sz. v. Berlin, Ruttka és Szerencs; 
8 ó. sz. v. Fiume, Zágráb és Pécs; 8 ó. 10 p. 
sz. v. Stanislau és M.-Sziget; 8 ó. 20 p. sz. v. 
Fiume, N.-Kanizsa és Bicske (junius 1-től bez. 
szept. 15-ig); 8 ó. 35 p. gy. v. Róma, Fiume és 
Zágráb; 8 ó. 40 p. sz. v. Munkács és M.-Sziget; 
9 ó. sz. v. Bicske (ünnep- és vasárnap május 
15-től bez. szept. 15-ig); 9 ó. 5 p. sz. v. Kassa 
és Poprád-Felka; 9 ó. 20 p. sz. v. Bécs és 
Grácz; 9 ó. 25 p. gy. v. Berlin ós Ruttka; 
9 ó. 40 p. gy. v. N.-Szeben és Gyulafehérvár; 
9 ó. 45 p. sz. v. Triest és Fiume ; 10 ó. gy. v. 
Munkács és Kassa; 10 ó. 30 p. sz. v. Nagy-
Káta; 10 ó. 50 p. sz. v. Hatvan; 11 ó. sz. v. 
Bicske. 

— Halálozások. Bots Dénes kézdipolyáni 
r. kath. kántortanító 50 éves korában, tanítói 
működésének 31. évében meghalt. — Funk 
Kamilla, székesfővárosi tanítónő (I. ker. 
Attila-utcza) élete virágában, 24 esztendős 
korában, tanítói működésének 6. évében, 
rövid szenvedés 1itán elhunyt. — Kecskeméthy 
Sámuel szilasi (Abaúj-Tornam.) ref. tanító, a 
ki a tanítói pályán 66 évet töltött, a boi>od-
megyei Viszló községben 87 éves korában 
meghalt. — Gyetvay Antal Hódmező-Vásár-
hely város félszázadon át működő kie'rdemült 
r. kath. néptanítója élte 85 ik évében folyó 
hó 9-én elhunyt. Áldás legyen emlékükön! 

Tartalom : A tanítógyülésekről. Csernay József. — 
A vizsgálat. Kmber János. — Az osztott népiskola 
tanterve. — l—í. — Egyesületi élet. — S z u n ó r a : 
A társadalom nyomorultjai. Bite Pál. — Hivatalos 
rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

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

Tanítók a ministerelnöknéL 
A Ma. Ta. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-

alap orsz. tanítóegyesület és a Tanítók 
Háza végrehajtó bizottsága együttesen, 
küldöttségileg tisztelegtek f. hó 21-én 
Széli Kálmán ministerelnök úr ő nagy-
méltóságánál a Tanítók Háza érdekében. 
Sietünk hirül adni az ország tanítósá-
gának, hogy a magyar kormány elnöke 
nemcsak hogy szívesen fogadta küldött-
ségünket, hanem oly elismerőleg nyilat-
kozott a tanítóság kulturális működésé-
ről, hogy szavai méltán kelthetnek 
megelégedést a magyar tanítóság leg-
szélesebb rétegeiben. Jóleső örömmel 
konstatáljuk, hogy a kormányzat figyelme 
a legnagyobb mértékben föl van keltve 
a tanítóság iránt, a mely ezt a maga 
részéről azzal fogja meghálálni, hogy 
továbbra is hiven, lelkesedéssel és foko-
zott buzgalommal fog munkálkodni a 
magyar nemzeti állam kiépítésén. 

A ministerelnök úr küldöttségünket, 
mely 30 tagból, fővárosi igazgató-taní-
tókból és tanítókból állott, a belügy-
mini steriumban fogadta. A küldöttség 
szónoka: TJjváry Béla, a Néptanítók Lapja 
szerkesztője, mint a Tanítók Háza végre-
hajtó bizottságának alelnöke, a minister-
elnökhöz intézett beszédében elmon-
dotta, hogy a tanítóság immár tíz éve 
fáradozik a Tanítók Háza létesítése érde-

kében, ötvenezer forintot gyűjtött is 
erre a czélra, és most folyó gyűlésein 
egyhangú lelkesedéssel karolja föl az 
eszmét, sőt anyagi hozzájárulást is 
szavaz meg arra országszerte. A taní-
tóság azonban az állam hozzájárulása 
nélkül, a maga szegénységében, nem 
képes a félmillió költségbe kerülő 
Tanítók Házát, mely a tanítóknak egye-
temen és felsőbb szakiskolákon tanuló 
gyermekeinek internátusa volna, a maga 
erejéből fölépíteni s azért arra kéri a 
kormányt, hogy az említett czélra a 
tanítói nyugdíjalapból félmillió kölcsönt 
engedélyezzen. Kiemelte a küldöttség 
szónoka azt is, hogy a gyöngén díjazott 
tanítóság nem panaszkodik mostoha 
sorsa miatt, hanem hűségesen teljesíti a 
magyar nemzeti állam iránt kötelességeit. 
A magyar tanítóság királyhűségének is 
maradandó emléket óhajt állítani a Tanítók 
Házában, melyet bölcs királyunk nevé-
ről kiván elnevezni. 

Ezek után a küldöttség szónoka két 
kérvényt nyújtott át a ministerelnök -
nek: az egyik, másolata annak a kér-
vénynek, a melyet ugyanez a küldött-
ség hónapokkal ezelőtt Wlassics közok-
tatásügyi minister elé terjesztett, a 
másik a ministerelnök höz intézett folya-
modvány, melyben a magyar tanítóság ' 
képviselői a kormányelnököt arra kérik, 
hogy a Tanítók Háza létesítésére irányuló 

Lapunk '28-ik számához egy melléklet vau csatolva. 
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törekvései t t ámoga tn i kegyeskedjék. Ez t 
a kérvényt első sorban a m a g y a r t an í -
tóság igaz b a r á t j a : Eötvös Loránd b á r ó 
í r t a alá. 

A ministerelnök úr, m i n t m á r fönebb 
is mondot tuk , nagyon szívesen fogad ta 
a t an í tóka t s kü ldö t t ségükhöz i n t éze t t 
beszédében el ismerte, hogy az á l l am-
n a k nagy szüksége v a n a t an í t ó ság 
hazafias működésére . Hangsúlyoz ta a 
kulturális törekvések fontosságát és rokon-
szenvét e tö rekvések i rán t . A Tanítók 
Háza eszméjét szépnek és pártolásra méltó-
nak mondotta s megígér te , hogy figye-
l emmel fogja á t t a n u l m á n y o z n i a b e a d o t t 
ké rvény t és érdeklődéssel f og j a k isérni 
az ü g y e t ; t á j ékozás t ez i r ányban első 
sorban a közokta tásügyi minis ter tő l s a 
pénzügyminis te r tő l fog kérni . Az ország 
pénzügyi he lyze te n e m engedi m e g 
u g y a n egyelőre a t an í tók j o b b el lá tását , 
de a tan í tóság megérdemli , hogy az 
á l l am így k ö z v e t e t t ú t o n segí tségére 
jö j jön a t an í tóknak . 

A tan í tók küldöt t sége lelkesen meg-
él jenezte a min is te re lnököt s megnyu-
godva távozot t a kihal lgatásról . 

Szolgáljon ez buzdí tásu l a m a t an í t ó -
egyesületeknek, a me lyek még csak 
ezu tán fognak foglalkozni gyűléseiken 
a Tanítók Háza m i n d nagyobb t é r t 
hódí tó kérdésével. 

e£>̂ <3® 

/ Két levél a szerkesztőhöz. Paksy Győző 
csáktornyai gyak. iskolai tanító a következő 
sorok közlésére kért föl minket: „ Láng Mihály 
eperjesi igazgató úr a Néptanítók Lapja utóbbi 
számában a magyar beszédre való szoktatás 
módjáról írt közleményének felőlem mondott 
elismerő soraiért fogadja köszönetemet. Mivel 
azonban ebben a közleményben erős téve-
dések vannak, a való igazság érdekében és 
nevében kötelességemnek tartom Láng Mihály 
úr tévedéseit a következőkben helyreigazítani. 
Láng M. úr nem ismeri sem Margitai úr 
módszerét, sem a csáktornyai állami tanító-
képző-intézetben alkalmazott módszert, mert 
különben nem írta volna azt, a mit a Nép-
tanítók Lapja utóbbi számában írt. A magyar 
nyelv tanításának gyakorló-iskolánkban köve-

tendő módjára nézve Margitai József igazgató 
úrral már évekkel ezelőtt megállapodtunk s 
ezen megállapodásunkhoz híven jártunk él a 
növendékek gyakorlati kiképeztetésénél. A tanító-
növendékek a csáktornyai tanítóképző-intézet-
ben más módszert, mint a direkt módszert, sem 
tőlem, sem Margitai úrtól, mint a módszertan 
tanárától, nem láttak, nem tanultak s a taní-
tási gyakorlatok alkalmával maguk is csupán 
azt alkalmazták s alkalmazzák most is. Ezt a 
módszert, úgy a tanítási gyakorlatoknál, vala-
mint a tanítási gyakorlatok együttes megbirá-
lása alkalmával, méltattuk és keresztülvittük. 
A tanítási gyakorlatok megbirálása alkalmával 
a magyar nyelv tanításának említett módjára 
nézve nézetéltérés közöttünk sohasem volt. Mi 
éppen azon a módon, mélyet Láng úr a Nép-
tanítók Lapja 24. számának ötödik oldalán 
„Én a tábláról így beszélgetnék a gyermek-
kel" czímű bekezdésétől kezdve leír s jónak 
ismer: tanítjuk s tanítottuk mindig a gyakorló-
iskolai tanulókat a magyar nyelvre s arra 
tanítottuk tanítónövendékeinket is. Követ-
kezéskép a csáktornyai képzőintézetből kikerült 
tanítók csakis a tiszta, valódi és észszerű termé-
szetes (direkt) módszert látták és tanidták s 
maguk is csak abban gyakorolták magukat. 
Margitai J. igazgató úr módszere ugyanaz 
volt s most is az, a mit Láng úr a Néptanítók 
Lapja 24. számában jónak tart. Hogy pedig 
a direkt módszer helyes alkalmazásával sok 
éven keresztül sikert tudtam elérni, azt saját 
igyekezetemen kívül annak is köszönhetem, 
hogy Margitai J. igazgató úr a direkt módszer 
alkalmazásában úgy is mint igazgató, úgy is 
mint a módszertan tanára mindig őszintén 
támogatott. Csáktornya, 1899 junius 17. Paksy 
Győző, gyak.-isk. tanító." — Ugyancsak e 
tárgyban Fekete Géza ganicsai tanító, Margitai 
egyik tanítványa is írt nekünk. Leveléből 
közöljük a következő részt: „Én Margitai eljá-
rását tartom czélszeríibbnek; mert a gyermek 
bizalmát és szeretetét — a mely a czélt tete-
mesen elősegíti — könnyebb anyanyelvén meg-
nyerni, mint egy előtte teljesen ismeretlen 
és még sohasem hallott nyelven. A szülők 
is idegenkednek az olyan tanítótól, a ki nem 
beszél az ő nyelvükön s így a családi és 
iskolai nevelés között nincs meg az átmenet 
és az öszhang. Átmenet nélkül ugrunk egy 
nagyot, holott lépnünk kell, a mely sokkal 
biztosabb haladás. A mit nyernénk az egyik 
oldalon, elveszítenők a másikon. Nagyon 
gyakran tapasztalhatta, a ki idegen nyelvet 
tanult, hogy igen sok kifejezés van, melyet 
világosan meg nem értünk; csak gyanítjuk, 
hogy azzal mit akarnak jelenteni. Pedig a 
II., III. osztályban már előfordulnak elvont, 
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nem szemléltethető fogalmak, kifejezések is. 
Már most kérdem: nem természetes-e az, ha 
én annak a fogalomnak világos megértésére 
a gyermek anyanyelvén ugyanolyan egyértelmű 
kifejezést használok? Ezt megérti határozottan 
és elfelejteni sem fogja, mert az a kifejezés 
magyar nyelven úgyis többször előfordul. Vagy 
kerülő utakon értetem meg vele magyarul? 
Hisz körülírással sem fogja világosan meg-
érteni, mert akkor a szavak értelmét csak-
ugyan összetéveszti és a sok szóhalmaz miatt 
csakugyan fogalomzavarba esik. Én a csák-
tornyai képzőből kerültem ki, de mi nem for-
dítottunk, csak a horvát nyelvet az elvont 
fogalmaknál használtuk kisegítő nyelvül és 
máig is használom, mert nélküle nem boldo-
gulok ; az eredmény pedig az, hogy az első 
osztályban rövid, könnyű mondatokkal már 
beszélgetek is magyarul a gyermekekkel. Mi 
tehát nem fordítunk nyakra-főre — mert az 
nem nagy mesterség — hanem magyarul taní-
tunk és a horvát nyelvet csak segítségül hasz-
náljuk a nehezebb, elvontabb fogalmak világos 
megértésére. Ezt tehát szorosabb értelemben 
sem lehet fordító-módszernek nevezni. Szük-
ségünk van biz az anyanyelvre, mert az anya-
nyelv teljes mellőzésével kétes eredményhez 
jutunk; és én azt nem hiszem el, — mert 
próbáltam, mielőtt a horvát nyelvet elsajátí-
tottam — hogy egy idő alatt, egyenlő fárad-
sággal egyenlő, az életre kiható, benső értékű 
eredményt érjünk el mind a két módszerrel. 
A gyakorlat a helyes út föltalálására meg-
tanítja a helyes érzékkel, tapintattal és előre-
látással bíró tanítót még abban az esetben 
is, ha talán a képzőben nem a leghelyesebb 
módszert sajátította volna is el. Ott vannak 
a muraközi és vendvidéki iskolák, a hol M. 
módszerével tanítuuk; én kétlem, hogy L. 
módjával szebb eredményt lehetne fölmutatni. 
Szívvel, lélekkel magyarok ezen iskolákból 
kikerült polgárok, és büszkék arra, hogy a 
magyar nyelv alapos megtanulásával hasz-
nosabb fiai lehetnek e hazának." 

—'— 

Az osztott cleiüi iskola tantervéről. 
Ha ama czélokat veszszük tekintetbe, melyek-

nek elérése érdekében az elemi iskola tanítás-
tervét újjáalakítani törekedtünk, akkor az előt-
tünk fekvő s még csak javaslatszámba menő 
tervezetre azt mondhatjuk, hogy nem minden 
tekintetben elégíti ki amaz érdekeket, melyekért 
a tanügy terén e korszakot alkotó reformot 
kezdeményeztük. 

Mik voltak ugyanis azok az érdekek, melyek 
miatt e munkába fogtunk ? 

Szerintem először az, hogy az elemi iskolai 
oktatás jobban megfeleljeu a gyakorlati élet 
követelményeinek, s így lehetőleg minden elmé-
leti rendszert kiküszöböljünk. Másodszor pedig 
az, hogy a népiskolai túlterhelést, — mely 
tulajdonképpen az elméleti rendszernek a 
következménye — megszüntessük. 

Ha végigolvassuk a tervezetet, azt látjuk, 
hogy a gyakorlati czéloknak éppen azok 
a tantárgyak nem felelnek meg, melyek 
kizárólag ezen czél szolgálatában kell, hogy 
álljanak. 

Nem lehet tagadni, hogy egyes tárgyak 
anyagában a követelményeknek jobban meg-
felelő változás észlelhető; mivel azonban czé-
lunk a tér szűke miatt inkább a hibák föl-
sorolása lehet, azért én részemről a jót érin-
tetlenül hagyom, s csupán azon részeivel fogok 
a tervezetnek foglalkozni, melyeken szerintem 
változtatni kell, ha nem akarunk cseberből 
vederbe jutni. 

Lássuk az egyes tantái-gyakat sor szerint : 
Mindenekfölött nagy vívmánynak tartom az 

új tervezetben azt, hogy végre - valahára a 
nyelvtan mint külön tantárgy megszűnt lenni. 
Lám, itt tekintetbe vették a tanítók szak-
véleményét, s ezzel a lélekölő és időfecsérlő 
grammatizálás megszűnik. Helyébe a nyelvtani 
szabályoknak a gyakorlati példákról való leve-
zetése fog lépni az irás-olvasással kapcsolatban. 

Nem tudom, vájjon a közoktatásügyi tanács 
komolyan foglalkozik-e az eszmével, hogy a 
nem magyar ajkú iskolák számára külön 
tanítási tervezetet adjon ki. Ha ez be nem 
következnék, akkor az írva-olvasásból az I. 
osztály számára a kis és nagy betűket soknak 
tartom. 

Szerintem a tanítási tervezetnek mindig a 
minimális mértéket kell adnia, melynek elvég-
zéseért aztán felelős a tanító. Ha azonban a 
körülmények megengedik, munkájában az 
iskola meghaladhatja a maximális mértéket is. 

Felelősség terhe mellett pedig az idegen 
ajkú iskola tanítójától nem lehet követelni 
azt, hogy elvégezze az írva-olvasásból ugyan-
azt az anyagot, a mit a magyar ajkú iskola, 
mikor tőle a magyar beszéd elemeinek elsa-
játíttatása az iskolai évnek úgyszólván első 
felét elrabolja. (Különben erre vonatkozó 
nézetem részletesen olvasható e lap 1897. évi 
január 14-iki számában.) 

A számtannál már az alsóbb osztályokban 
lehet tanítani az egésznek részeiről, mint : 
egy fél-, harmad- és negyedrész, s ezt kife-
jezésre juttatva nem igen találom a tervezet-
ben. Pedig ezzel lényegesen megkönnyítenők 
azt, hogy később — mint az a IV. osztály 
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számára előírva van — a törtszám keletkez-
tetését és fogalmát megértethessük. 

Besséd-értélemgyakorlat. Az iskolába először 
feljövő gyermeknek legsikeresebben lehet taní-
tani ama dolgokról, a melyek a közvetetten 
szemlélet alá esnek. A tanítás alatt pedig 
közvetetten szemlélet alá esnek az iskolai 
tárgyak: maga a tanterem, a tanulók, tanító, 
tanulótársak, végre az iskolai udvar. 

A beszéd-értelemgyakorlat tanításánál kiin-
duló -pontunk tehát csak ez lehet. A szülői 
ház és család maradjon utolsó csoportnak, 
mert ez egyúttal átmenetül szolgálhat a má-
sodik osztály anyagának I. csoportjára: a köz-
ségre, miután a társas együttélés fogalmának 
s így a községnek megértetésére a család 
szolgálhat kiindulópontúl. így volt ez előbb 
is, a jót ne rontsuk el. 

A mesének, mint jellemképző, kedélyneme-
sítő és kiválóan nemes fegyelmezési eszköz-
nek a beszéd-értelemgyakorlatok anyagában 
nem igen juttattak szerepet. Pedig ennek 
hiányoznia nem volna szabad. Kötelezővé kell 
tenni. 

Földrajz. A III. osztály számára előírt 
anyag nem ád tökéletes képet arról, vájjon 
a járás és vármegye csak általánosan mint 
közigazgatási kerületek tanítandók-e, avagy 
határozottan geográfiái leirása adandó azon 
járásnak és vármegyének, melyben az illető 
iskola van. Ha igen, kérdem: vájjon ezen 
geográfiái leirás térkép nélkül történjék-e? 
Mert a térkép megismertetése és használata 
a III. osztály anyagának utolsó csoportjába 
van fölvéve, holott a mint fokozatosan föld-
rajzi fogalmak birtokába juttatjuk a gyerme-
keket, ezzel egyidejűleg kell, hogy épp oly 
fokozatosan vezessük őket a térkép megis-
mertetésére. S ezt megtehetjük már az I., II. 
osztályban úgy, hogy a beszéd-értelemgyakor-
latoknál a tanteremnek helyszínrajzát kelet-
keztetjük, s a II. osztályban az égtájak ismer-
tetésénél ezt fokozatosan bővítjük az udvar, 
az utcza s végre a község helyrajzával. 

Az egészségtannak — mivel mint külön 
tantárgy nem szerepel — nagyobb tért kellett 
volna foglalnia gyakorlati fontosságánál fogva 
a természettan anyagában. 

Éneklés. Nagyon sokat írtak már arról 
pro és contra, hogy az éneket hallás után, 
avagy kóta szerint tanítsuk-e. Ügy látszik, ez 
utóbbi nézet hirdetői a győztesek. Az ének-
tanítás czéljai szerintem ezek: kedélyneme-
sítés, a tanítás élénkítése, hazafias érzelmek 
ápolása és fölkeltése a dalok nyomán s csak 
másodsorban a hallási, jobban mondva inkább 
zenei érzék ápolása. Azért mondom, hogy 
„másodsorban", mert annak gyakorlati értéke 

a köznépre nézve vajmi csekély, hogy van-e 
kifejlett zenei érzéke. 

Ahhoz, hogy valaki kótaismerő legyen s 
kótából énekelni tudjon, hosszú gyakorlat és 
tanulás szükséges, a mit a népiskola meg 
nem adhat, hacsak sokkal gyakorlatibb értékű 
ismeretek rovására nem. Legyen ez teljesen 
a középiskola föladata. Mert a népiskolából 
az iskolaköteleseknek mintegy két és fél 
százaléka lép át a középiskolákba, a többi az 
életbe, s ez elenyésző csekélység miatt a 
népiskola nem mellőzheti a gyakorlati élet 
követelményeit, hogy ez által a középiskola 
szolgálatába szegődtesse magát. 

A kótából való énekeltetés elveszi a nép-
iskolában az ének igazi varázsát, melyet a 
melódia csak a szöveggel együttesen gyako-
rolhat a lélekre, s hovatovább csak nyűg és 
terhes vergődés lesz az a tanítványra és taní-
tóra nézve egyaránt. 

A kótaismeret eszköz ahhoz, hogy valaki 
a zeneművészet produktumait megérthesse és 
élvezhesse. Ennyire pedig a népiskola nem 
viheti, sőt még a középiskola sem igen. A nép-
iskola csak maradjon meg a körülményekhez 
képest átalakított szövegű népdaloknak hallás 
után való tanítása mellett, s ne akarjon opera-
énekeseket nevelni. 

A mi a fiuk számára a kézügyességből és a 
leányok számára a kézimunkából elő van írva, 
arra csak azt lehet mondani, hogy szép is, 
jó is, de hát kivihetőség szempontjából nagyon 
sok szó fér hozzájuk. Hisz akkor az elemi 
iskolák mellé faragó-műhelyeket kellene föl-
állítani, a szükséges eszközökkel fölszerelve. 
Ez pedig csak jámbor óhaj-számba mehet 
addig, míg maguk az iskolák is legtöbb helyen 
az egészségi és pedagógiai követelményekkel 
teljesen ellenkező helyiségben tengődnek. 

De nagy akadálya lehet a kézügyesítő 
oktatásnak az is, hogy tanítóink legnagyobb 
része ez irányban kiképezve nincsen. Hisz 
akkor először is a tanítóképzők tantervébe 
kellene fölvenni a slöjd-oktatást. Mert a házi-
ipar tanítása — mely a tanítóképzőkben csak 
a hamupipőke szerepét játszsza a többi tan-
tárgyak között, sok helyen még azt sem — 
nem ilyen mederben halad. 

Körülbelül ugyanezt lehetne mondani a női 
kézimunka - oktatásra is. Leányiskoláinkban 
csak a drága és költséges hímzések, szemnek 
való egyébb kézimunka termékek dominálnak, 
mélyeknek vajmi csekély gyakorlati értékük van. 
Hogy az előírt anyag megfelel-e az illető 
osztályokba járó leányok korának, annak 
megítélését az illetékes tanítónőkre bízom. 

A gazdasági és háztartási imeretéknél föl-
merül az a kérdés, vájjon az a rengeteg anyag 
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«supán elméletben avagy gyakorlatban viendő-e 
keresztül? Ha elméletben kívánják, úgy az 
üres szalmacséplés lesz, mely körülbelül olyan 
arányban fogja megterhelni az iskolát, a milyen 
arányban a többi tantárgy helyesebb beosz-
tása által ettől a hibától megszabadult. Mert 
könyvből még senki sem tanult meg gazdálkodni. 

Ha pedig — a mi helyes — gyakorlatban 
kívánják, akkor — azt hiszem — az ország vala-
mennyi tanítója csak így kiálthat fel: hol 
van erre a szükséges territórium ? — Míg erre o O 
feleletet nem kapunk, addig a kérdés érdem-
leges megvitatásába sem bocsátkozhatunk. 

A testgyakorlásra nézve végül még azt a 
megjegyzést koczkáztatom, hogy ha a közép-
iskolák testgyakorlásában a játéknak jelenleg 
nagyobb tért engednek, annál kívánatosabb 
ez a népiskolában. Mert olyan rend- és szer-
gyakorlatokat a legügyesebb tornász sem 
fundál ki, mely oly sokoldalúlag, arányosan, 
megerőltetés nélkül foglalkoztatná és fejlesz-
tené az izomrendszert s vele öszhangban a 
szellemet, mint a testmozgással egybekötött játék. 

(Na/jy-Tapolcsány.) Szalay Pál. 

A szőllo zöld ojtásának tanítása 
a népiskolában. 

A szőllőnek amerikai alanyon való neme-
sítését illetőleg egy ojtás sem vált annyira 
általánossá termelőinknél, mint a zöld ojtás. 
Itt, a hires Hegyalján is a szőllősgazdák leg-
nagyobb része a felforgatott hegyoldalt ripá-
riával ülteti be, melyből aztán zöld ojtás 
útján állítja elő a nemes szőllőtőkéket. 

Az idén is gyönyörűen felnyúlt már s csak-
nem meghaladja a karót az erőteljes Ripária 
Portálisz; szinte hivogat, szinte integet gaz-
dájának, hogy ojtsa be. Folyik is javában a 
zöld ojtás munkája. De nem egy termelő 
ajkán lebbent már el — fülem hallatára is — 
ez az aggályos sóhaj : „Most még csak bol-
dogulunk valahogy, de ime! hónapokon át 
hasítja, forgatja két gőzeke is a parlagokat 
a mádi határban; telepítnek, ültetik a ripáriát 
mindenfelé; hol veszünk majd elegendő ojtót 
az ojtáshoz?" S e kérdésen eltűnődve ránczba 
szedi homlokát . . ., de, ím mintha oszladoznék 
gondja gyermeke e felkiáltására: „Édes apám! 
mi is tanulunk már szőllőt ojtani az iskolá-
ban." (így beszélte el egy szüle.) 

. . . A mult hét első napján, tanítás előtt, 
levágok egy földi bodzát a kőfal tövében 
s kezdem ékformára vágni a végén. „Ni! 
tanító úr ojt" mondják a gyermekek s sza-
ladnak felém fiuk, leányok egyiránt. „Volna-e 

kedvetek ojtani tanulni?" kérdem. Havaiami 
játéktanulásra tettem volna fel a kérdést, 
akkor se mondták volna rá készségesebben 
az „igen"-t, mint e szavaimra. Felszólítottam 
ezért őket, hogy négy óra után hazamenvén 
s meguzsonnálván, menjenek el ide és ide, 
ott találnak földi bodzát; emitt meg lósóskát; 
ismét másutt (megmondtam, hogy hol) bodza-
gyepű van s a bodzafának is jó az ojtáshoz 
az idei hajtása; szedjen kiki 5 — 6 darabot, 
tisztítsa meg szépen így (megmutattam a 
kezemben levő bodzán) leveleitől s 5 órakor 
azzal s egy éles késsel jöjjön fel az iskolába. 
Öt óra el se mult még s tódult a sok gyer-
mek vidám arczczal az iskolaudvarra csapa-
tostul. Leültettem őket kint az udvaron, a 
tornácz szélén szépen, sorban. Megmagyaráztam 
aztán nekik, minő állományúnak kell lennie az 
ojtóhajtásnak s az „alanynak" ? — hányadik 
bütyök alatt akadhatunk rá legkönnyebben 
erre a részre ? — hogyan érezhetjük ezt 
meg tapintgatás által ? s ki is kerestettem 
velők az ily állományú részt és helyet a 
bodza-, vagy lósóska-száron. Ezeken túlesvén, 
szemléltettem velők, hogy mily darabkát vágunk 
el az ojtóhajtásból s hogyan készítjük elő a 
felhasználásra. Ezután félj obb-oldalt állva 
elibök, mintegy kérdve kifejtőleg ismertettem 
meg velők az ék-készítést ily képen: „Melyik 
kézbe, — mely ujjak közé, — mily helyén 
fogtam meg az ojtóvesszőt ?" (balkéz, — 
hüvelyk- s mutatóujj közé — s a bütyök 
két oldalán.) „Hol fekszik a másik két ujj ?" 
(mintegy támasztékul, behajtva, az ojtóvessző 
alatt.) „Most jól figyeljétek meg, hogy hogyan 
illesztettem hozzá a kést? Merről merre 
húzom?" (jobbról balra.) „Tehát nem felülről 
lefelé, mint a palavessző vagy irón hegyezé-
sénél szoktátok. Gyorsan-e, vagy lassan, von-
tatva húzom a kést?" (Lassan.) „Most meg-
fordítom s épp így járok el a másik olda-
lon. íme! kész az ék." „Figyeljétek meg, 
hosszabb-e egyik oldalán a metszlap mint a 
másikon ? Hát alul, az éle vízszintes-e vagy 
ferde?" Ezután az előbb föltett kérdéseket 
mintegy vezényszónak használva, próbáltattam 
velők az ék-készítést. 

Vagy harmadnapja ezt gyakoroltatom velők, 
hangsúlyozva előttük, hogy az ék-készítést 
annyira bekell gyakorolnia az ojtogatónak,hogy 
lehetőleg kevés (egy-két) vágással szabályos éket 
tudjon készíteni. Ez után az „alany" előkészí-
tésének, behasításának s végül a bekötésnek 
megismertetésére kerül a sor. A bekötés taní-
tásánál is igen ajánlatosnak vélem nem szemben 
állani a gyermekkel; mert ha szemben állok 
vele, akkor a mi tőlem jobbra van, az ő tőle 
balra esik s ez konfundálja őt; ezért mellém 
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állítom jobbfelől s így mutatom, magyará-
zom meg neki a kötés fázisait . . . 

Igazán mondom, hogy a gyermekek részé-
ről nem is remélt élénk érdeklődést s kedvet 
tapasztalok a szőllőojtás tanulása iránt. Még 
vasárnap este is szeretnének feljönni tanulni. 
Fiuk s leányok egymással versenyezve tanul-
nak d. u. 5 órától 7-ig. Aztán ez nem is 
tanulás, ez szinte játékszámba megy nálok. 
A gyermek szereti a faragcsálást, ez pedig 
azzal jár s nem lévén kemény az ojtóhajtás, 
könnyű vele elbánniok, könnyű azt vagdosniok. 
Az ojtáshoz könnyű kéz kell s a gyermek 
keze ilyen. A zöld ojtás nem erőkifejtéssel 
járó, nem nehéz munka, ezért a férfi „bab-
rálás"-nak tartja, a gyermek meg épp az 
ilyenen kap. Némelyik gyermek „peneczilus"-
sal ojt, de számosan valódi ojtókéssel; mert 
nem egy szüle az 1 frt 25 kros, Kundeféle 
kést is szívesen megvette gyermekének, csak 
tanuljon ojtani. 

A szabályzattól eltérek, a mennyiben nem-
csak az V—Vl-odosztályúakat tanítom ojtani, 
hanem a már fejlettebb, ügyesebb 8 éveseket 
is. Vannak Il-odosztályúak is köztük; az 
ilyen korábban kezdi s bár lassabban fogja 
fel, de több nyáron át gyakorolván az isko-
lában, mire elhagyja az iskolát, akár a szőllőbe 
is befogadható lesz a többi felnőtt ojtó közé. 
Az ojtás alapját, fázisait, a kézügyességet 
több éven való gyakorlás által már az isko-
lában elsajátíthatja a gyermek; így készítjük 
elő a gyermeket, így tanítunk az életnek. 

S hogy igazán szőllőojtást is lásson s 
végezzen a tanuló, a szőllőkötözések, „válo-
gatási" munkálatok idején a lenyesett, vagy 
letört ripária-hajtásokat elkérjük s felhozatjuk 
velük, s — űgy május utolsó harmadában — 
ezeken tanítjuk, gyakoroltatjuk az ojtást. Ha 
azonban nincs ripária, bodzaféléket, lósóskát 
stb. használhatunk föl a tanításnál; ki is 
győzne annvi ripáriát hozatni elő vagy ter-
melni az iskolakertben, hogy annak fölösleges 
hajtásain 50—60—70 gyermeket heteken át 
taníthatnánk ojtani?! Egyéb kellékeket, pld. 
pamutot, esetleg gummiszalagot, ha a keres-
kedő nem hozat, a tanító is rendelhet; a 
szülők szívesen adják rá azt a pár krt, a 
mibe kerül. 

(Hegyalja-Mád.) Kiss Károly. 
o|>|<:;o 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
A nyitra vármegyei tanítóegyesület 

galgóczi járásköre Galgóczon tartotta meg 
rendes tavaszi gyűlését. Felolvasást tartott 
Téleky János, polg. isk. tanító: „ Miként érvé-

nyesíthető az individualizmus az iskolában?11 

Tanított Lázár Lajos, polg. isk. igazgató, a 
polg. isk. III-ik és VI.-ik osztályában a történe-
lemből, bemutatva, hogy egy és ugyanazon 
anyag miként kezelendő e két osztályban. 
A gyűlésen az elnök indítványára kimondták, 
hogy a galgóczi, vágújhelyi és pöstyéni járás-
körök eredményesebb munkálkodhatás cze'ljá-
ból egyesülni óhajtanak és ehhez a központ 
hozzájárulásra felszólíttatik. Az elhalálozott 
Dölle Gyula, volt elnök helyére elnökül 
Lázár Lajos, polg. isk. igazgatót választották 
meg. 

O Az ungvármegyei általános néptanító-
egyesület kapasi járásköre május hó 30-án 
tartotta meg Marosi Mihály őrdarmai áll. 
tanító elnöklete alatt tavaszi gyűlését a 
lakárti g. k. iskola vizentűli tantermében, mely 
alkalomból az nemzeti lobogóval és zöld gallyak-
kal vala feldíszítve. A tulajdonképeni gyűlést 
megelőzőleg gyakorlati próbatanítást tartott 
Choma Demeter tegenyei g. k. tanító a nem 
magyar ajkú iskola I—II. osztályában a beszéd-
értelemgyakorlatokból „a baromfi-udvarról". 
Előadásának az volt a czélja, hogy bemutassa 
gyakorlati alkalmazásban, miképen lehet és 
kell a nem magyar ajkú népiskolában a 
beszédértelemgyakorlatok alapján az úgyne-
vezett direkt módszer szerint tanítani a magyar 
nyelvet. A tanítás befejeztével Marosi Mihály 
köri elnök lendülettel elmondott megnyitó 
beszédében összetartásra, tömörülésre buzdítá 
kartársait. A lelkes éljenzéssel fogadott meg-
nyitó után a gyakorlati próbatanítást tette 
bírálat tárgyává a kör s azt sikerültnek 
mondta ki, majd meghallgatta Kálinyák Illés 
őrdarmai g. k. tanítónak az egyetértésről írt s 
elszavalt csinos kis költeményét, mely nagy 
tetszésben részesült. Marosi Mihály „A ma-
gyar nyelv helye és módszere a nem magyar 
ajkú népiskolában" czímén tartott felolvasást. 
Nézeteit a következő pontokba foglalta össze : 
„A nem magyar ajkú népiskolában a magyar 
beszéd sikeres tanításának első föltétele az, 
hogy a tannyelv a magyar legyen, ezen 
kezdődjék s végződjék minden tanítás; az 
anyanyelvi olvasást, illetve irást csak akkor 
tanítsuk, ha a gyermek vallásfelekezetének 
oltárnyelve azt megkívánja s csak a felsőbb 
osztályokban s legföljebb heti 2 órán; a 
magyar nyelv tanítását a beszédértelem-
gyakorlatokra fektetve, társalgási úton vezes-
sük s a gyermek anyanyelvére egyáltalán ne 
támaszkodjunk" stb. Több hozzászólás után 
a kör elfogadta az előadó álláspontját. Ezután 
Háihy Constantin tartott felolvasást „A mező-
gazdasági ismétlő-iskolák" czím alatt, melyben 
humorral sok érdekes és hasznos tudnivalót 
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mondott el a mezőgazdasági ismétlő-iskolák 
szervezését és vezetését illetőleg. Elnöknek 
ismét Marosi Mihály ördarmai állami, alelnök-
nek Bacsó András hajánházai áll. s jegyzőnek 
Bodó Sándor feketemezői áll. tanítót válasz-
tották meg. 

(B? Az abatíjtornamegyei ált. tanító-
egyesület cseréháti járásköre rendes tavaszi 
körgyülését a rimamurányi és salgótarjáni 
részvénytársulat lucziabányai elemi iskolájában 
tartotta. A gyűlést mintatanítás előzte meg 
„a magyar nyelv tanítása idegen ajkú népisko-
lában" czímű tételhez. Tartotta: Vilim Győző 
társulati tanító. Tárgyát az erdei állatok 
fogalmának kifejtése képezte az I-ső osztályú 
növendékekkel, a direkt (Láng-féle) módszer 
alapján. A gyűlést, melyen jelen voltak: 
Zágróczky Gyula kir. tanfelügyelő, Krause 
Nándor bányafőnök és még több más érde-
mes vendég, Kóta Sámuel járásköri elnök 
nyitotta meg. Jegyzőül Sarneczky Vilmos áll. 
tan. választatott meg. Ezután Vilim Győző 
olvasta föl „Részletes tantervét a nem magyar 
anyanyelvű, osztatlan népiskola I. osztálya 
számára." A gonddal és figyelemmel szerkesz-
tett dolgozat annyira megnyerte a jelenvol-
tak tetszését, hogy — tekintve a dolgozat 
közérdekű fontosságát — azt az ált. tan. egy. 
gyűlésen való felolvasásra fogja a járáskör 
ajánlani. Bírálója is teljes elismeréssel adózott 
az Írónak, csak a magyar történelemnek 
mese alakjában való tanítását kívánta még a 
tantervbe fölvenni.' Ezt azonban a kör, — 
mint egészen új dolgot — kellő tájékozta-
tás és megokolás híján, nem tette magáévá, 
hanem megbízta az elv szószólóit, hogy alkalom-
adtán e végből részletes dolgozattal, eset-
leg mintatanítással is álljanak elő. A második 
felolvasó Máriási Jenő mindszenti áll. tanító 
volt, a ki „Indokolt-e az írvaolvasás előtt 
előgyakorlatokkal bíbelődni, s ha igen, miért 
és mennyi ideig foglalkozzunk az előgya-
korlatokkal" czímű tételről értekezett. Elénk 
eszmecsere után kimondta a gyűlés, hogy 
igenis indokolt az előgyakorlatok tartása, 
de azokkal 4-nél kevesebb és 6-nál több 
hétig ne foglalkozzunk. Több kisebb jelen-
tőségű kérdés elintézése után a jövő gyűlés 
helyéül Alsó-Meczenzéf városa jelöltetett ki. 
Gyűlés után a társulat megvendégelte a tanító-
kat. Köszönet érette Krausz Nándor bánya-
főnök úrnak és kedves nejének. 

$ A hevesnagykunsági ev. ref. tanító-
egyesület mezőtúri járásköre Dévaványán tar-
totta évi gyűlését. Istentisztelet után Farkas 
Imre elnök, mezőtúri tanító a tagokat üdvö-
zölve, összetartásra, békességre és szeretetre 
buzdítva nyitotta meg az ülést. Szálkái István 

dévaványai tanító a „kamatszámításról" tartott 
élénk s jól sikerült gyakorlati tanítása után 
Magyari Károly túrkevei tanító felolvassa 
értekezését: „A helyesírás és fogalmazás taní-
tásáról". Értekezésében rámutat e tárgy vétkes 
elhanyagolására, a köznép ortografiai ismere-
tének szégyenletes gyarlóságára; majd részle-
tesen kifejti, miképen lehet könnyen és czél-
szerűen tanítani a nyelvtannal kapcsolatban, 
mi által a fenti mulasztás és hiány legalább 
a jövő nemzedékre nézve pótolható volna. 
Végül magyar nemzeti közművelődésünk érde-
kében buzgó, lelkiismeretes munkásságra hívja 
föl a kartársakat. A gyűlés mindkét felol-
vasónak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 
Nagy Árpád túrkevei tanító a járáskörökhöz 
utalt kérdésekről: 1. „A természetrajztanítás-
ról", 2. „A vallás-erkölcsi nevelés-oktatásról" 
és 3. „A közgyűlés képviseleti alapra való 
fektetéséről" készített dolgozatait olvassa föl. 
Referensnek az 1. és 2. sz. tételről készített 
javaslatait a gyűlés elfogadja, de a legutóbbit 
(3. sz.), — mint az egyesületi élet reorgani-
zálását elősegítő törekvést, bármily nagy anyagi 
áldozatba kerül az iskolafentartóknak, — el 
nem fogadhatja, hanem újabb megfontolás 
végett az illetékes felsőbb hatóságokhoz vissza-
küldeni határozza. Nagy Béla dévaványai 
tanító a „Tanítók Házá'-ról tartott felol-
vasást. Kecskeméthy László mezőtúri tanító 
indítványára a gyűlés a „ M. T. Országos 
Bizottsága" által f . évi márczius hó 30-án 
tartott tavaszi közgyűlésnek a „Tanítók Háza" 
ügyében hozott határozatát mind a 7 pontjá-
ban magáévá teszi. Kebli ügyek elintézése után 
társasebéd volt. A jövő gyűlés Túrkevén 
lesz. M. K. 

A A. szepesi tanítóegyesület bányavárosi 
köre Szepes-Remetén tartotta évi rendes köz-
gyűlését. Az ülés megnyitása után az évi 
jelentést olvasták föl. A számtani tananyag 
meghatározása cz. tételről Finger Ede, a 
gyermekek túlterheltetése cz. tételről Fabriczy 
Samu, a tornajátékok cz. tételről Buchalla 
Károly, az országos közoktatási tanács által 
az osztott elemi népiskola számára kidolgozott 
„tanterv-javaslat" cz. tételről pedig Küff'er 
Vilmos tartottak felolvasásokat. A próbaleczke 
ezúttal is elmaradt, mert az előadó betegség 
miatt akadályozva volt a megjelenésben. 

• Az abauj-tornamegyei általános tanító-
egyesület füzéri járási köre e hó 25-én tar-
totta Abauj-Zsadányban alakuló gyűlését. A 
csaknem teljes számban megjelent tagokon 
kívül, Zágróczky Gyula kir. tanfelügyelő, Szopko 
Róbert kir. járásbiró, Koós Béla főszolgabíró 
és Kempelen Béla szolgabiró, tisztelték meg 
az egyesületet jelenlétökkel. A tisztviselői kar 
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ekként alakult meg: elnök lett: Vita Károly 
nagy-szalánczi, alelnök: Léhóczky Imre nádasdi, 
jegyző: Vass Gáspár és Tormád)) Antal tanítók. 
A megalakulás után a központi választmány 
által megvitatás végett kitűzött következő 
4 tétel került megvitatás alá: 1. Csakugyan 
van-e a népoktatásnál túlterhelés, s ha van, 
miként lehetne azt megszüntetni a nélkül, 
hogy az ismeretek mértékét leszállítsuk ? 
2. A magyar nyelvtannak a népiskolai tan-
tervben megállapított anyaga hogyan dolgo-
zandó föl, hogy tanításunk az élet követel-
ményeinek megfeleljen. 3. Indokolt-e az írva-
olvasás előtt előgyakorlatokkal bíbelődni, s ha 
igen, miért és mennyi ideig foglalkozzunk az 
előgyakorlatokkal? 4. Mik az iskolaköteles 
gyermekéletben leggyakrabban jelentkező hely-
telen lelki nyilvánulások s miféle eljárás kö-
vetendő azok megszüntetése végett ? Kertész 
Jánosné, abauj-zsadányi áll. tanítónő az első 
tételre jól átgondolt és szakismeretről tanús-
kodó munkálatot dolgozott ki. A második 
tétel kidolgozója és fölolvasója: Ambricsko 
János esányi r. k. tanító. A harmadik tételt 
ketten dolgozták ki : Tormády Antal és Szabó 
Sándor. A fölolvasott tételekhez többen hozzá-
szóltak. S végül a kir. tanfelügyelő összegezve 
a nyilvánított külön véleményeket, előadta 
a saját nézetét. A legnagyobb figyelemmel és 
elvezettel hallgatták végig a kir. tanfelügyelő 
eme tapasztalatokban dús fejtegetéseit. Végül 
a jövő gyűlés helyéül Rank-Füred jelöltetett ki. 

X A nyitramegyei ált. tanítóegyesület 
szeniez-miava-holicsi járásköre Szeniczen az 
állami polgári iskola tágas tornacsarnokában 
tartotta meg tavaszi közgyűlését, melyen 
Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő, a szeniczi 
járási és városi tisztviselők, az állami iskolák 
gondnoksága, az izr. iskolaszék testületileg, 
valamint a környék- és helybeli intelligenczia 
is teljes számban megjelentek. Horcsin Antal 
jköri elnök megnyitván az ülést, kegyeletes 
és megindító szavakban emlékezik meg a 
nemzetet ért gyászesetről. Libertiny tanfel-
ügyelő beszédéhen szívélyesen üdvözli az 
egybegyűlteket, „az ő táborát". Kiemeli, hogy 
szivéhez egyenlően közel áll minden tanító, 
bármilyen jellegű iskolában működjék is. Föl-
hívja a tanítóság figyelmét a közoktatásügyi 
minister legutóbbi fontos intézkedéseire. Stark 
Mór jköri jegyző helyesléssel fogadott elő-
terjesztései után Doorzácsek János szeniczi 
áll. polg. isk. tanító tartott mintaszerű gyakor-
lati tanítást a történelem köréből, Szemző 
Vilmos szeniczi polg. isk. tanító pedig az 
esztetikai képzésről olvasott föl új eszmék-
ben gazdag, szép irályú értekezést. Várhelyi 
Izsó szeniczi el. isk. tanító „A direkt módszer 

néhány eszköze" czímű szabad előadásában 
megjelölte azon egyszerű és könnyen meg-
szerezhető eszközöket, melyeknek segítségével 
idegen ajkú iskolában a magyar nyelvet a 
legtermészetesebb és legkönnyebb módon taní-
tani lehet, számos gyakorlati példával demon-
strálja, hogy a gyermekek any any élvének haszná-
lata teljesen fölösleges. Az őszi gyűlést, melynek 
főpontját a „Tanítók Házá"-nak tárgyalása 
fogja képezni, Szakolczán fogják megtartani. 

tv A máramarosmegyei általános tanító-
egyesület szigeti köre Budfalván a gör. kath. 
román iskolában tartotta gyűlését. Az iskolán 
nemzeti zászló hirdette a gyűlést, a melyen 
26 tag és 34 vendég vett részt. Sehmid Ber-
talan áll. tanítóképző-intézeti s. tanár, a kör 
elnöke melegen üdvözölte a jelenlevőket, 
azután Mihályi Demeter budfalusi gör kath. 
román isk. tanító gyakorlati tanítást tartott 
a II. osztályban ; tantárgy : beszéd- és értelem-
gyakorlat, tananyag: a tehén. A román anya-
nyelvű gyermekek jól féléltek magyarul. A taní-
tás után „Magyar az én hazám" czímű dalt 
szépen énekelték a tanulók. A gyűlés sike-
rültnek nyilvánította a tanítást. Deák Gyula 
m.-szigeti áll. isk. tanító felolvasta „Pedagógiai 
eszmék Berzsenyi költeményeiben" czímű 
értekezését. A felolvasó példákban mutatta 
ki, hogy Berzsenyi költeményeiben sok helyen 
fölcsillan egy-egy pedagógiai eszme s a haza-
fiasság, vallásosság, barátság érzelmének fej-
lesztésére kiválóan alkalmas költemények for-
dulnak elő Berzsenyinél. A felolvasó jegyző-
könyvi köszönetet nyert. Következtek az elnöki 
előterjesztések, melyek során a gyűlés ki-
mondta, hogy a mennyiben a szigeti körben 
felekezeti tanítók is vannak, a kör testületileg 
nem lép be az áll. tanítók orsz. szövetségébe, 
ha azonban valaki óhajt belépni, megteheti. 
Dobay Sándor főgimnáziumi igazgató „Ide-
gesség az iskolában" czímen igen érdekes felol-
vasást tartott. Kimutatta a czikk írója, hogy 
az idegességet maguk a szülők ültetik gyerme-
keikbe. A valóban tanulságos felolvasás osztat-
lan elismerésben részesült, a gyűlés j könyvében 
mondott köszönetet a felolvasónak. A jövő 
gyűlés helyének, idejének és tárgysorozatának 
megállapítását az elnökre bízta a gyűlés. Az el-
maradásukat igazoló tagok neveinek bejelentése 
és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése 
után az elnök bezárta a szép rendben lefolyt 
és tanulságos gyűlést, mely után a gyűlésen 
szintén résztvett tanítóképző-intézeti növen-
dékek jó betanulással eljátszották a Rákóczy-
indulót, majd a szíves házigazda, Mihályi 
Demeter tanító megvendégelte a társaságot. 
Budfalváról Zserapóra, Máramarosmegye egyet-
len arany-, rézbányájához mentünk, onnan 
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pedig a brébi fürdőbe; a képzőintézeti növendé-
kek másnap fölmentek a Gutin-havasra. Felejt-
hetetlen napot töltöttünk Budfalván, Zserapón 
és a brébi fürdőben. A tanítógyüléseknek ki-
rándulással való összekötése nagyon hasznos. 

EB A hajdumegyei tanítók „Grönczy-egye-
sületé"-nek h.-böszörményi járásköre folyó 
hó 12-én tartotta B.-Uj városon közgyűlését. 
Sebestyén Béla elnök lendületes beszéd kísére-
tében a közgyűlést megnyitván, üdvözli a járás-
kör egybegyűlt tagjait s arra kéri kartársait, 
hogy tartsanak össze és segítsék az egye-
sületet kitűzött czélja felé. Ezután a jegyző és 
a pénztáros terjesztették elő a járáskör évi 
működéséről szóló jelentéseiket. Szigeti Rezső 
b.-új városi izr. tanító „Család és iskola" cz. tanul-
ságos értekezését olvasta föl, melylyel mind-
végig lekötötte a közgyűlés figyelmét. Érdekes 
munkájáért köszönetet szavaztak neki. Ezután 
Almássy Kálmán böszörményi ev. ref. tanító 
olvasta föl „A szeszes italok szerepe az 
emberi társadalomban" czímű munkáját. A 
kitűnő fölolvasást a hallgatóság méltó elis-
meréssel és köszönet szavazásával fogadta. 
Munkácsy Sándor böszörményi ref. tanító 
„Tanítónk beteg" czímű igen érdekes költe-
ményét adta elő hatásosan. Lengyel János 
dorogi görög kath. tanító „A magyar nyelv-
oktatás" czímű értekezésében mondta el 
általános figyelem közt véleményét. Szabó 
Kálmán b.-újvárosi ref. tanító igen sikerült 
humorisztikus és szellemes elmefuttatást tartott 
a tanítói életből „Tágas mezőn sűrű homály" 
czím alatt. A gyűlés Szigeti Rezső indítványára 
a járáskör elnökségének ügybuzgó és tapin-
tatos vezetéseért jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott s egyhangúlag a régi tisztikar válasz-
tatott meg. Gyűlés után társasebéd volt. 

• A szatmár-ugocsamegyei róm. kath. 
tanítóegyesület Szatmártt tartotta meg 16. évi 
közgyűlését, melyet szentmise előzött meg. Az 
egyesület elnöke, Bodnár Gáspár a „köteles-
ségérzet fejlesztéséről" tartott magvas meg-
nyitó beszédet. A titkári jelentésből kiemeljük 
a következőket: Az egyesületnek 148 tagja 
van, könyvtára 238 kötetből áll, vagyona 
771 frt 44 kr. A mult egyesületi évre 2 pálya-
tétel volt kitűzve. 1. „Mily eljárást fog tanú-
sítani a tanító, ha észreveszi, hogy növendékei 
közt vannak, a kik néma bűnben szenvednek." 
Az 50 korona jutalmat nyert munka szerzője: 
Lang Pál nagymajtényi kántortanító. 2. „Mily 
módon fogja a tanító növendékeiben fejlesz-
teni a kötelességérzetet" tételre egy pálya-
munka érkezett, mely dicséretet nyert. Szer-
zője ugyancsak Lang Pál. A derék szerzőt 
kartársai lelkesen megéljenezték. „A gazda-
sági ismétlő-iskoláról és a gyümölcsfatenyész-

tésről" Bodnár Alajos szatmári tanító tartott 
alapos szakértelemmel előadott értekezést. A 
kath. tanítók országos bizottsága által kitűzött 
tételekhez első sorban Bodnár Gáspár szólt 
hozzá. A kath. képzőintézetek új tantervét az 
állami tanterv tekintetbevételével gyökeresen 
átdolgozandónak tartja. A polgári iskolák re-
formját Bagony Bertalan, az állami tanképe-
sítéssel szemben a kath. álláspontot pedig 
Lengyel József fejtegette. A kath. tanítók és 
kántortanítók nyugdíj sérelmeiről Plank Károly 
értekezett, indítványozva a következőket: 1. A 
tanító nyugdíjjogosultsága, korra való tekintet 
nélkül, oklevélhez jutása és alkalmaztatása per-
czétől vegye kezdetét. 2. A tanító 10 évi szol-
gálat után önhibáján kívül támadt munka-
képtelenség esetében fizetésének 30%>-át kapja 
nyugdíjul. 3. A tanító özvegye rendes segélyt 
élvezzen, ha férje 5 évet töltött a tanítói 
pályán. 4. A tanító szolgálati ideje 35 év 
legyen. 5. A tanítók árvái 20 éves korukig 
élvezzék a gyámpénzt. 6. A kántortanítók 
nyugdíja 400 frtban állapíttassák meg. 7. A 
gazdasági ismétlő-iskolák után járó fizetés a 
nyugdíjba beszámíttassák. 8. A korpótlék 
után ne kelljen fizetni 50%-ot. A népiskolai 
záróvizsgálatok reformjáról Mondik Endre érte-
kezett s indítványozta, hogy az évzáró vizsgá-
latok évzáró ünnepólylyel pótoltassanak. A 
kath. tanító magatartását a szocziálisztikus 
törekvésekkel szemben Bodnár Gáspár fejte-
gette. Az előadók javaslatait a közgyűlés mind 
elfogadta. A közgyűlés után, melyen Kováts 
Béla kir. tanfelügyelő is jelen volt, társas-
ebédre gyűltek össze a nagy számban meg-
jelent tagok, mint a megyés püspök vendégei. 

> Az ugocsamegyei ált. tanítóegyesület 
halmi járásköre Halmiban tartotta ez évi 
tavaszi gyűlését Siménfalvy Szabolcs jköri 
elnök vezetése alatt. Jelen voltak a kör tagjai 
majdnem teljes számmal, valamint Atzél 
László kir. tanfelügyelő. Az elnök magvas 
megnyitój ában a magyar nyelv tanítására, 
összetartásra és hazafias nevelésre buzdítja a 
tagokat. Szabó Lajos halmi tanító sikerült 
gy. tanítást tartott a beszéd-értelemgyakor-
latból. Csobod Imre, majd Bene József (felső 
népiskolai gazd. szaktanító) előadást tartottak, 
ez utóbbi a forgó gazdálkodásról. Szabó Béla 
állami tanító indítványt tett az „Eötvös-alap' 
és a „Tanítók Házá"-ró\. Az ind. beható tár-
gyalása után a gyűlés kimondotta, hogy a Buda-
pesten felállítandó „Tanítók Házát" ajkör szük-
ségesnek tartja, s e végből gyűjtő bizottságot 
szervez, melynek feladata lesz az ugocsamegyei 
tanítókat az „Eötvös-alap" tagjai sorába bevonni. 
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— Taiiítók a pénzügyministernél. A Ma. 
Ta. Orsz. Bizottsága, az Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület és a Tanítók Háza végrehajtó 
bizottságának küldöttsége folyó hó 26-án 
tisztelgett a pénzügyministernél a Tanítók 
Háza ügyében. A pénzíigyminister akadályozva 
lévén, a kihallgatást helyette Graenzenstein 
államtitkár tartotta meg. A küldöttség szónoka: 
Lakits Vendel, az Orsz. Bizottság elnöke, ékes 
szavakban mondotta el a Tanítók Háza czél-
ját, hangsúlyozván, hogy ez intézmény léte-
sítése a tanítók közóhaja. A ministert helyet-
tesítő államtitkár közölte a küldöttséggel, 
hogy a pénzügyminister, a közoktatásügyi 
minister kezdeményezésére, már foglalkozik az 
ügygyei, s hogy a beadott kérvényt figyelem-
mel és jóakarattal fogja tanulmányozni. A kül-
döttség a kihallgatásról azzal a benyomással 
távozott, hogy kormánykörökben a tanítóság 
iránt a jóakarat a legnagyobb mértékben meg 
van s most már esak az kell, ho.gy a nagy 
eszme létesítése érdekében a tanítóság is 
megtegye mindazt, a mit megtehet. 

• Zsilinszky Mihály államtitkár a M. 
Tud. Akadémia folyó hó 19-iki, szünet előtti 
utolsó, ülésén tartotta meg a lapunk mult 
számában már röviden jelzett emlékbeszédét 
Szathmáry György lev. tag fölött. A tudós 
államtitkár Szathmáry Györgyöt mint publi-
czistát, mint orsz. képviselőt és mint min. 
tanácsost méltatta. A korán elhunyt és a 
tanítók által méltán gyászolt Szathmáry 
György, a kinek díszes síremlékét, tudvalevő-
leg, f. évi augusztus 21-én leplezzük le a 
kerepesi-úti temetőben, mindhárom minőségé-
ben buzgó harczosa volt a magyar kultúrá-
nak és népoktatásügynek. Mint publiczista 
Jókai Mór „Hon", majd később „Nemzet" 
czímü lapjába dolgozott, mint országos kép-
viselő a közoktatásügyi bizottságban fej-
tett ki nagy munkásságot s mint államhiva-
talnok a VI. (népoktatási) ügyosztály élén 
szerzett nagy érdemeket a népoktatás föl-
lendítése körül. Zsilinszky államtitkár, a ki 
Szathmáryban egyik legbuzgóbb munkatársát 
vesztette el, a nemes baráti szív melegével 
emlékezett meg a megboldogultról s emlék-
beszéde valódi mintája az akadémiai emlék-
beszédeknek. 

T> A fejérmegyei általános tanítótestü-
let vaáli járásköre Alcsuthon tartott gyűlésén 
egyhangú lelkesedéssel határozta el, hogy a 
„Tanítók Háza" ügyében a legnagyobb ügy-
buzgósággal fog arra törekedni, hogy e szép és 
nemes eszme megvalósuljon, mely czélból a 
gyűjtést megindítani határozta. Egyelőre a 
gyűlést követő közebéden 10 frt 5 kr ado-
mány gyűjtetett a „Tanítók Házá"-ra, mely 
összeg a megyeszerte megindítandó nagyobb 
gyűjtések összegéhez fog csatoltatni. 

-X- A fővárosi tanügyi választások három 
örvendetes mozzanatáról kell megemlékez-
nünk. Az egyik az, hogy a Ranolder-intézet 
tudós pedagógiai tanárát, Weszély Ödön drt, 
(a ki oki. tanító is és a kinek magyar nyelvi 
könyvei legjobb iskolai könyveink közé tar-
toznak), a tanács a IV. ker. főreáliskolához 
rendes tanárrá választotta meg. A másik ki-
tüntetés szintén tanítót ért Móra István sze-
mélyében. Móra Istvánt a tanács a III. ker. 
polgári iskolához, melynek tudvalevőleg Göőz 
J. dr. az igazgatója, a magyar nyelvi tan-
székre választotta meg. Móra Istvánt, a ki 
lapunknak is egyik kitűnő munkatársa, egy-
szerű tanyai tanítóból fényes tehetsége jut-
tatta ily nagy kitüntetéshez. Móra Istvánnak 
ma már országszerte ismert irói neve van, 
legjobb lírai költőink közé tartozik s a polg. 
iskolai tantestület csak örvendhet megválasz-
tásának. Lapunk zártakor meg arról értesülünk, 
hogy a tanács Schön József vez. tanítót igaz-
gatóvá választotta. Gratulálunk a székesfőváros 
tanácsának ! 

X Megjutalmazott tanítók. Vasvármegye 
magyar nyelvterjesztő bizottsága, mely a 
megye összes idegen ajkú iskoláit meg-
látogatta, Károlyi Antal dr. alispán elnöklése 
mellett tartott ülésén határozott a magyar-
ság terén érdemeket elért tanítók megjutal-
mazása tárgyában. A bizottság így osztotta 
szét a jutalmakata magyarosító tanítók között: 
Orbán József barátmajori állami tanítónak 
120 frtot, Szijjártó György újfalui állami taní-
tónak 90 frtot, Popp Gottfried rendeki községi 
tanítónak 90 frtot, Horváth Ferencz város-
szalónaki állami tanítónak 60 frtot, Jandl 
Antal németszentmihályi róm. kath. fele-
kezeti tanítónak 60 frtot, Vukovics Lukács 
rumpódi közs. tanítónak 60 frtot, Sági Márton 
podgoriai községi tanítónak 60 frtot, Mikola 
Gáspár csajtai róm. kath. felekezeti tanítónak 
40 frtot, végül Pollhammer Mihály kőszeg-
falvi róm. kath. felekezeti tanítónak buzdí-
tásul 20 frtot. A bizottság örömmel konsta-
tálta, hogy a vármegyében dicséretes módon 
terjed a magyarság s ebben a tekintetben az 
állami iskolák járnak elől a jó példával. 
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Az iskolai életből. 
i. 

Künn voltak a gyermekek. Lármáztak nagyon. 
En a díványom karjára dőlve, újságot olvastam. 
Beteg kis fiam, kit akkor ringattam volt el, 
előttem a bölcsőben nyugodtan aludt. 0, tán 
megkönyörül az Eg? gondolám és megfordítja 
drága kincsem, gyermekem helyzetét? Aztán 
könyes szemmel olvasáshoz fogtam, hogy el-
nyomjam lelkem mély fájdalmát. Nyílásra volt 
az ajtó s a külső zaj erős hullámokkal verő-
dött be hozzám. Nem tudtam értelmét venni 
az olvasmánynak. Szivem sajgott s idegeimet 
a lárma keserű dühre ingerelte. Ejnye, haszon-
talan gyerekek, mégis túlságos zajt csapnak! 
Megálljatok csak, ti érzéketlen gaz . . . ! Kimen-
tem s ők mindjárt körülem csoportosultak; 
komor, fehér arczomról leolvasták, hogy valami 
baj van. Egypár hős vitézt példásan akartam 
megbüntetni. Ah, de nem volt erőm! Újra 
eszembe jutott szenvedő kis fiam s mind-
nyáján megesett a szivem. Tehetetlenül álltam 
előttük, majd ismét elérzékenyülve fordítottam 
erre a dolgott: 

—• „Csak azt jöttem tudomásotokra adni, 
hogy kis fiam beteg; már két nap óta nem 
pihent, — most aludt el egy perezre. Ha föl-
ébred, hogy altatom el ismét ? . . . Szegény 
gyermek! . . . Szegény gyermek! . . . S ti 
nagyon lármáztok . . . Gondoljatok rá!!" . . . 

Mint a sír csendesedtek el s húzódtak az 
udvar hátulsó felére, honnan a zaj nem hatolt 
elé s csendes játékot kezdtek. 

II. 
Tibort küldtem ki a kisebbekkel gyakorolni. 

Ismertem nyilt, őszinte természetét s bátran 
megbízhattam benne. 

A kis professzor nem bírta a csendet fen-
tartani. Hiába csitította, hiába topogott lábá-
val. Osztályukból való volt s visszaéltek a 
kollegialitás jogával és egyszerre éktelen zaj, 
lárma váltotta föl a foglalkozás csöndes mora-
ját, melyből egy-egy szó oly tisztán ütődött 
be osztályomba, mintha nem is künn volna. 
Gyermekeim benn elvesztették figyelmüket s 
iróniával felkaczagtak: „haha!" A külső zaj 
a belsővel összeolvadt. Nem lehetett tanítani. 

— No megálljatok, sok haszontalan! . . . 

Es nem minden harag nélkül nyitottam rájuk 
az ajtót. Észrevettek. Hirtelen sorba vágták 
magukat. 

— Lármáznak, úgy-e ?! — kérdeztem bo-
szusan Tibortól. 

— Nem, kérem tanító úr! — válaszolt a 
nemes lélek. 

Meghatott a váratlan felelet, s akarat-erő 
nélkül fordultam vissza, — a nemes szív egy 
könycseppet csalt pilláimra; ez jelezte tanítói 
örömem túlboldog érzetét és ott hagytam őket. 
Mi történt azután, nem tudom, mély csend 
állt be. S ez így volt később is. Tibort nagyon 
szerették s ezért hallgattak el. 

* 

Néhány nap múlva osztályfelügyelőre volt 
szükség. Szokásunk szerint választás útján töl-
töttük be e tisztséget. Hadd szokjanak az 
emberi jogok gyakorlatához. Én a nagyok 
közül szerettem volna egyikre ráruházni e 
tisztet és megtettem a jelölest: „Válasz-
szatok!" mondám. 

— „Tibor! Tibor! Tibor!" — zúgott elő 
innen is, onnan is az aprók zaja. Nem ügyel-
tek rám se, ez egyszer nem: túllármázták a 
nagyokat. 

— Tibor ? . . . megértettem mindent és nem 
szóltam a választás ellen. Jól esett, hogy 
Tibort választották meg. 

Ha eltiltom tőlük, hogy rá ne szavazzanak, 
tán zsarnoknak néznek. Megadtam a jogot s 
ők szivökkel feleltek — igazságomért engem 
is szerettek. 

III. 
Koldus járt az utczán. Rongyos volt az 

istenadta, végtelenül rongyos. Hideg téli szél 
fujt s ruhája foszlányait tépte, tépte. Nem 
tudott a túlerővel megküzdeni, hiába görbült 
kétszeresen elő, és az út is sikamlós levén — 
elesett. A kíméletlen idő egy adag havat 
lökött rá. 

Kirepedt a töltött batyu a hátán s a karaj 
kenyerek szétestek. Föl akart egyenesedni, 
csakhogy öregek voltak a lába izmai; a szél 
is megkétszerezte erejét, s ismét felgurult — 
fel, mint egy labda. 
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Mi az ablaknál leczkét gyakoroltunk, tán 
éppen a télről. Mily jó alkalom! — gondoltam. 

— Nézzétek csak, valaki a hóban elesett! 
Odarohantak mind: 

— „Koldus! Koldus!" — kiáltották vala-
mennyien — „a kis fekete vak koldus!" 

— Az, a ki itt szokott a keresztnél imád-
kozni ? — kérdém. 

— »Az! az! az!" — mondták mind. 
— Szegény ember, tán föl se tud kelni ? — 

Es szánakozólag néztem ki. 
Mindjárt öt-hat mellettem álló fiu tartotta 

az ujját, hogy ő kimegy és segít neki. Ezek 
a jobb szivüek voltak. 

— Eredjetek! eredjetek! 
Ki is szaladtak hamar, de addig föltápász-

kodott a koldus és az útszélen szédelgett 
tovább, ott hagyva a karaj kenyereket. Vissza-
jöttek; jelentették, hogy már fölkelt és megy. 

— Megy? . . . De a karaj kenyereket ot t -
hagyta ; oda kellene neki adni holnap! 

Pillanat múlva már hozták azt is nagy 
diadallal. Én egyet feltörtem: „No nesztek, 
kóstoljátok" . . . Tudtam, hogy úgysem eszik 
meg. Bele is haraptak, csakhogy meg volt 
fagyva s nem nagyon ízlett és visszaadták. 

— No hát nem tetszik? — kérdém. 
— „Hideg nagyon", — volt a feleletük. 
— Jaj, r barátim, hideg kenyér a koldus 

kenyere! És elmagyaráztam érzelemmel a 
szegény koldus keserű életét. 

Egy rossz szivü fiu is volt az iskolában, 
Józsi; ez a koldusok ellen egész háborút 
viselt: gúnyolta őket, hajigált rájuk, s jobban 
esett csintalan lelkének, ha ruhájok foszlányai-
ból egy darabkát letéphetett. Most ott ült 
a padban meglapulva, csak néha-néha pillan-
tott rám, félve, hogy bűne napfényre jön. 
De óvatosan kerültem az érintést, s a jelent-
kezőknek sem adtam szót. Nem akartam, 
hogy elárulják . . . 

. . . Néhány nap múlva a gyermekek rend-
ben ültek; én a pódiumon álltam. Éppen a 
Józsi helyére esett tekintetem. Üres volt, 
pedig félhárom. 

— Hát Józsi hol van ? — és kitekintek az 
ablakon. Mit látnak szemeim ? Józsi a híd 
karfájánál vezetgeti a kis fekete vak koldust. 

— Nézzetek csodát, gyermekek! — s az 
ablakhoz özönlöttek. Látjátok, a jó gyermek, 
a nemes szív, nemes lélek, — és megdicsér-
tem külön és nyíltan is. Büszke is volt rá ! 

Az alkalmas pillanat fölhasználása a legjobb 
pedagógiai eszköz. 

(B.-Gyarmat.) Kiss Endre. 
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Lampél R. (Wodiáner F. és fiai) kiadásában 

megjelentek: Románia gazdasági és néprajzi 
leirása. Magyar iparosok részére írta: Strauss 
Adolf. A monográfiát, mely az Iparosok 
OlvasÖtára V. évfolyamának 4. és 5. száma, 
számos szép kép díszíti. Ára 60 kr. — A 
pesti müveit társalgó. Hetedik átdolgozott s 
bővített kiadás. Ára 1 frt 20 kr. — Legújabb 
és legteljesebb levelező, önügyvéd, házititkár. 
Irta: Kassay Adolf. Rövid idő alatt a har-
madik kiadást érte meg e könyv, melyet 
haszonnal forgathat minden ember, mert 
olcsó és biztos útmutatót talál benne mind a 
levelezésekre, mind a jogügyletek kötésére. Ára 
fűzve 1 frt, erős díszes kötésben 1 frt 20 kr. — 
Hasznos olvasmányok. írták : Csathó Imre, Pala-
sovszky Ödön, dr. L. A., Rántó János, dr. Ker-
tész Kálmán, Valentíinyi György, Perjéssy Lajos, 
Zulavszky Andor, Csényi Gyula és Jánó Lajos. 
(Iparosok Olvasótára, V. évfolyam, 7. és 
8. szám.) Egész kis ismerettár egy füzetben, 
melyet a magyar iparos kedvelt irói állítottak 
össze. A könyv tartalmából kiemeljük a kö-
vetkezőket : az idő mérése, téli álmot alvó 
állatokról,' az élet forrása, az üvegipar tör-
ténete, farkaskaland, építési stílek, a vízcsepp 
hatalma stb. stb. Ára 60 kr. — Az ipar tör-
ténetéből. I r ta : Csizik Gyula. Az „Iparosok 
Olvasótára" V. évfolyamának 9. száma. A 
szerző e műben érdekes fejezeteket ragad ki 
a kultúrtörténet eddigelé nem igen méltá-
nyolt ágából: az ipartörténetből. Az ipartör-
ténet általános körvonalozása után ismerteti 
a mű vészipar múltját, s megérteti, mi az oka 
az iparművészet hanyatlásának. Egy további 
fejezetben a nyomdászat kezdetét tárgyalja, 
majd a magyar iparkiállításokat ismerteti, s 
befejezésül röviden végigfut a XIX. század 
gyáriparán. A munka nagyon tanulságos s 
érdekes olvasmány, s melegen ajánlható nem-
csak a magyar iparosoknak, hanem a nagy-
közönségnek is. A füzetet 19 ábra díszíti. 
Ára 30 kr. — Az iparos kincses könyve. 
Hasznos tudnivalók az ipar egyes ágainak 
köréből. Szerkesztette dr. Hankó Vilmos. Az 
Iparosok Olvasótára V. évfolyamának 10. száma. 
A szerző e füzetben egész halmaz jó tanácsot 
foglalt össze, a melyekre az iparosoknak 
munkaközben lépten-nyomon szükségök van, 
s a melyek a szaktudomány kisérleteiből 
vannak leszűrve a gyakorlat számára. A füzet 
külön csoportosítja a fém-, a bőr- és a fa-
iparosokat s végül az összes iparosokat érdeklő 
hasznos tudnivalókat. Bár a mű első sorban 
az iparosok kincses könyve, sok esetben nagy 
hasznát veheti a jó háziasszony is, mert 
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megtud e füzetből pl. afféle dolgokat: hogy 
távolítsa el a petroleumfoltokat vagy a tenta-
foltokat stb. Ara 30 kr. — Chemia és áru-
ismeret. Felső kereskedelmi iskolák használa-
latára az új tanterv alapján írták: dr. Hankó 
Vilmos és Pacholek György tanárok. II. rész. 
Az első részről, megjelenése alkalmából, meg-
emlékeztünk; a most megjelent II. rész 
méltán sorakozik az I-höz. Minden tekintetben 
kitűnő kézikönyv ez, mely előreláthatólag rövid 
idő alatt tért fog hódítani keresk. iskoláinkban. 
Különösen egyszerű és könnyed nyelvezetét 
és világos áttekintést nyújtó módszerét kell 
kiemelnünk. A szöveg közé számos sikerült 
kép van nyomva; ára 1 frt 40 kr. 

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

Köszönetét nyilvánította: a mohácsi ált. 
takarékpénztár részv.-társ.-nak azon alkalomból, 
hogy a mohácsi áll. polg. isk. szegénysorsú 
növendékeinek 100 frtos alapítványt létesített; 
a debreczeni kereskedő-társulatnak, a mely 
„Erzsébet királyné ösztöndíj-alap" czímén 
1400 koronát gyűjtött, melynek kamataiból 
minden évben keresk. tanintézetének egy-egy 
szegénysorsá, legjobb osztályzatot nyert és 
legjobb magaviseletű növendékét szándékozik 
segélyezni. 

Kinevezte: Babarczy János oki. tanítót az 
udvarszállási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Rózsa Károly oki. polg. isk. tanítót a szegedi 
áll segélyzett I. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
III. fokozatába segédtanítóvá. 

Megbízta: Gulyás Ferencz székesfővárosi 
kir. segédtanfelügyelőt a somogyvármegyei 
tankerület tanfelügyelői teendőinek önálló 
vezetésével. 

Áthelyezte: Jelinek Márk szeniczi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
nagykanizsai államilag segélyezett közs. polg. 
iskolához; Bankó József paksi áll. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a mohácsi 
áll. polg. isk.-hoz; Polgár Alajos titeli áll. 
polg. isk. segédtanítót jelenlegi minőségében 
a paksi áll. polg. isk.-hoz ; Salgó Mór kapuvári 
áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében 
a lippai áll. polg. isk.-hoz; P. Nagy Gusztáv 
breznóbányai áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a pásztói áll. polg. isk.-hoz; Koncs 
Sándor és neje Szmistsák Margit mohácsi áll. 
polg. isk. r. tanítót, ill. tanítónőt jelenlegi 
minőségükben a körmendi áll. polg. isk.-hoz; 
Szehda Katalin mohácsi áll. polg. isk. r. tanítónőt 
jelenlegi minőségében a hosszúfalusi áll. polg. 
leányisk.-hoz ; Pozorszky Valéria fehértemplomi 

áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben a kaposvári áll. segélyezett közs. polg. 
leányisk.-hoz; Hegediisné Kürthy Irén kapos-
vári áll. segélyezett közs. polg. isk. segéd-
tanítónőt jelenlegi minőségében az ipolysági 
áll. segélyezett közs. polg. isk.-hoz; Molnár 
János czeglédi áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi 
minőségében a miskolczi áll. polg. isk.-hoz; 
Hanák József zólyomi áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében az orosházi áll. polg. 
isk.-hoz; Gallauner Lujza újpesti áll. polg. 
isk. igazgató-tanítónőt jelenlegi misőségében 
a szilágysomlyói áll. felső leányisk.-hoz; Tóth 
Gizella aranyos-megyesi áll. el. isk. tanítónőt 
az újbányái és Nyegruss Gizella tordatúri 
áll. el. isk. tanítónőt az aranyosmegyesi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Wiedmann 
Malvin gyöngyösi és Sükösd Gizella kovásznai 
áll. el. isk. tanítónőket jelenlegi minőségük-
ben kölcsönösen; Hlavkayné-Andrejka Sarolta 
újpesti áll. polg. leányisk. r. tanítónőt jelen-
legi minőségében a czeglédi áll. polg. leány-
isk.-hoz; Sóbányi Gyula bánffyhunyadi áll. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az 
újpesti áll. polg. isk.-hoz; Gyulai István 
oravíczabányai áll. segélyezett közs. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében az újpesti 
áll. polg. fiuisk.-hoz; Wolfné-Ott Mária új-
pesti áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a galgóczi áll. polg. isk.-hoz; 
Gyulai Károly décsi áll. segélyezett közs. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a 
pásztói áll. polg. isk.-hoz és megbízta őt az 
igazgatói teendőkkel; Imrusik József gyön-
gyösi áll. el. isk. tanítót jelen minőségében 
a tököli áll. el. isk.-hoz ; Farkas Mária orsovai 
áll. el. isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Panulin Péter 
horlyói gör. kath. tanító részére évi 300 fr tot ; 
Szabó Albert h.-szoboszlói munkaképtelen ev. 
ref. tanítónak évi 440 fr tot ; Sous Gábor 
h.-hadházi munkaképtlen ev. ref. tanítónak évi 
560 fr tot ; Bede Imre hajdúszoboszlói munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 440 frtot; 
Porcsalmy Sámuel h.-hadházi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 550 fr tot ; Horkay György 
barancsi r. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; 
Németh Lajos békéscsabai munkaképtelen 
ág. hitv. ev. tanítónak évi 730 frtot; Vaszary 
György jászpáthii r. kath. el. isk. tanítónak 
évi 390 frtot; Bartos Károly ivánkófalvi ág. 
h. ev. tanítónak évi 390 fr tot ; Adi László 
baczkamadarasi munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 240 frtot; Orbán János bözödújfalvi 
munkaképtelen r. k. tanítónak évi 220 frtot. 

Végleg megerősítette: Nika Péter temes-
kubini közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 
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Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Méry Ferencz letkési nyug. r. kath. 
tanító özv., szül. Kovács Antóniának évi 
168 frt 50 krt ; néh. Boltin János nyugd. 
bodolyai r. kath. tanító özvegye, szül. Bayer 
Genoveva részére évi 192 fr tot ; néh. Grohőly 
Endre homrógdi gör. kath. volt tanító özv., 
szül. Danvkó Máriának évi 150 frtot, Irén, 
Mária, Ilona nevű kisk. árváinak egyenkint 
25 frtot; Balogh Károly esztári ev. ref. volt 
tanító Irén nevű kiskorú árvájának évi 60 frt 
42 krt; néh. Martzy Ágoston nagykomlósi 
r. kath. tanító özvegye, szül. Mahler Annának 
évi 240 frtot; Herboly Antal zalaapátii r. 
kath. tanító özvegye, szül. Orel Annának 
évi 313 frt 60 kr t ; Iíosszu János varsolczi 
nyugdíjazva volt gör. kath. tanító özv., szül. 
Bokor Annának évi 115 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
Volovcsák Miklós volt dámóci gör. kath. 
tanító Andor nevű kiskorú árvájának; néh. 
Janka Péter volt érendrédi ev. ref. tanító János, 
Károly és Péter nevü kiskorú árváinak a 
kecskemétibe. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szives tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kivánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett lev.-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a k p küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az ittirottaknak pontos megtartására. — 
H. Gy. Pruszka. 5881. sz. a. kiutalványozták. 
— F. J. Kis-Varjas. Úgy van, a mint a „felsőbb 
hivatal" mondta. A rendeletet mi is közöltük ; 
ön, úgy látszik, nem olvassa a lapot, mert ha 
olvasná, azt is tudná, hogy ilyen dologban nem 
a kiadóhivatalhoz, hanem a szerkesztőséghez kell 
fordulni s hogy a válaszra czímzett levelező-
lapot kell mellékelni. „Iskolaszéki jegyző" 
iskolai dolgokban tájékozottabb lehetne! — 
Majoros A. Botpalád. Tudomásunk szerint 
a tanítók útadója — erre vonatkozó tanács-
adásaink megjelenése óta — sem rendelettel, 
sem törvénynyel változást nem szenvedett. 

Ön — ki felekezeti isk. tanító — maga 
vallja, hogy kántori fizetése leszámítása után 
nyugdíjalapra beszámított járandósága 428 frt. 
E szerint nem róható meg útadóval, mert 
hiszen a m. kir. keresk. min. úr 1894. évi 
35.588. sz. határozata alapján ezt kell követ-
keztetni ama kijelentésből, hogy „A 300 frtot 
meg nem haladó fizetéssel bíró tanítók, ha 
egyenes állami adót fizetnek, títadóval föltétle-
nül megróvandók." Önnek 300 frton felül 
van tanítói fizetése s egyenes adót nem is 
fizet, mert az egyház fizeti helyette. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula dr. közoktatásügyi 

minister nagy meglepetést szerzett a minap 
a szegzárdiaknak. Báttaszéken időzött az ala-
pítványi uradalom birtokán s onnan Szegzárdra 
utazott, hogy a most megnyitott muzeumot 
megtekintse. Érkezését senki sem tudta, mert 
a minister egyenesen megtiltotta, hogy tervé-
ből valamit eláruljanak. Az alispán és a tan-
felügyelő hivatalos úton voltak. A minister 
leadta náluk a névjegyét s egyenesen a főgim-
náziumba hajtatott, a hol Wigand János igaz-
gató fogadta. Kovách Aladár muzeumi titkár 
kalauzolásával körülbelül háromnegyed óráig 
időzött a múzeumban s ennek gazdagsága vég-
telenül meglepte. A muzeumból Simontsits 
főjegyző kalauzolásával benyitott a főgimná-
zium II. osztályába, hol éppen a latin vizsgálat 
folyt. A minister maga kérdezte a tanulókat. 
Egy kis diák különösen örök hálával fog vissza-
emlékezni a minister látogatására. A latinból 
ugyanis alighanem szekundát vitt volna haza, 
de a minister alaposan kikérdezte és saját-
kezüleg törölte ki a szekundát. Délben tizen-
két órakor visszautazott Budapestre, de a 
vasúthoz menet még behajtatott az országos 
selyemtenyésztésifelügyelőséghez is. Ügy mond-
ják, hogy a minister azért járt Szegzárdon, 
mert az ott összegyűjtött szép muzeumi gyűj-
teménynek legközelebb hajlékot akar épiteni. 
A ministert Pfeiffer ministeri tanácsos és 
Mészáros ministeri titkár kisérte útjában. — 
Wlassics minister a íriult héten meglátogatta 
a keresztény szeretetről nevezett iskolatest-
véreknek a budapesti Istenhegyi-út 32. szám 
alatt levő fínevelő intézetét is. A minister 
kijelentette, hogy rövid idő alatt ismét ineg 
fog jelenni a mondott intézetben. 

— A tanítógyülésekről lapunk m. számá-
ban Gsernay József aradi kartársunk tollából 
czikket közöltünk, mely, mint hozzánk érke-
zett néhány levélből látjuk, félreértésekre 
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adott okot. Kijelentjük teliát, hogy az emlí-
tett czikk írójának távolról sem volt az az 
intencziója, hogy az „állami tanítók kedvezőbb 
ellátását és helyzetét fölpanaszolja", hanem 
— ellenkezőleg — a mellett tört lándsát, hogy 
a nem állami tanítók is eljussanak e „kedve-
zőbb ellátásba és helyzetbe", a mit az állami 
tanítók sorsának javulása előbb-utóbb úgyis 
maga után fog vonni. 

— Hegedűs Sándor kereskedelmi minis-
tert nagy családi gyász érte, édes anyja, a 
legjobb anyák mintaképe, Kolozsvártt meg-
halt. Hegedűs ministernek király 0 Fölsége is 
kifejezte részvétét. A Kolozsvárit általános 
tiszteletnek örvendett úrnőben Hegedűs István 
egyet, tanár, a Tanítók Háza igazgató-taná-
csának tagja és e szép eszme egyik leglel-
kesebb hive is édesanyját gyászolja. Hegedűs 
minister és Hegedűs egyet, tanár gyászában 
osztozik az egész nemzet. 

— A Ranolder-intézet évzáró ünnepélye. 
A budapesti Ranolder-intézetben a napokban 
tartották meg az évzáró ünnepélyt, a melyen 
a szülőkön kívül nagyszámú s előkelő közön-
ség volt jelen. Az évzáró vizsgálat programmja 
igen érdekesen volt összeállítva s annak végez-
tével Krizsán Mihály pápai kamarás, az intézet 
igazgatója, lelkes beszédet mondott, melyben 
a legnagyobb magyarnak, Széchenyi István 
grófnak szavai nyomán meghatóan rajzolta a 
magyar nőnevelés fontosságát s meleg szavak-
ban mondott köszönetet a tantestületnek, úgy 
Vaszary Kolos bíboros herczegprimás, vala-
mint a szülők s tanuló ifjúság nevében a buzgó 
s hazafias munkálkodásért. 

— A Tanítók Háza javára a pruszkai 
állami iskola tanítótestülete, élén Háray Gyula 
igazgató-tanítóval, a koronázás évfordulója 
napján sikerült iskolai ünnepet rendezett, 
mely az említett jótékony czélra 38 frtot 
jövedelmezett. Az iskolai ünnepen, melyen 
megjelent Vietorisz Fülöp cs. és kir. kamarás 
is, a növendékek énekek, szavalatok és kis 
színdarabok előadásával szolgáltak rá a meg-
jelent közönség elismerésére. A tót anya-
nyelvű tanulók általános megelégedést keltet-
tek szép magyaros kiejtésökkel s bátor föl-
lépésükkel. A pruszkai tanítótestület ez iskolai 
ünnep rendezésével, mely íme jól is jövedel-
mezett, meg akarta mutatni, hogy „miként 
lehet a hazafias érzület fejlesztésének ily 
kiváló alkalmait a tanítóság javával szoros 
kapcsolatba hozni." Ajánljuk követésre ország-

szerte. A hozzánk küldött 38 frtot átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Jubileumok. Békés-Csabán ünnepet ren-
deztek az ottani polgári leányiskola huszonöt-
éves fennállása alkalmából Donner Lajosnak, 
a ki az intézetnek kezdettől fogva igazgatója. 
Több értékes ajándékot nyújtottak át neki 
volt tanítványai, az iskolaszék küldöttsége, a 
gimnázium tanári kara és a községi tanítók. 
Este lakoma volt az ünnepelt igazgató tisz-
teletére. — Lélekemelő ünnepély folyt le 
junius 23-án a budapesti III. ker. Tanuló-u. 
közs. el. leányiskolában. A tanítótestület 
Stacke Ilka tanítónő 25 éves tanítói műkö-
dését ünnepelte, mely alkalommal Gergelyi 
Jakab igazgató-tanító szívhez szóló szavakkal 
méltatta az ünnepelt tanítói működését, 
múi a kartársak nevében Basztl Irma szeretet-
teljes szavak kíséretében kedves emléktárgyat 
nyújtott át neki. Különösen megható volt az 
a jelenet, midőn a növendékek nevében Háry 
Mariska III. oszt tanuló hangos zokogás 
közt mondott szeretett jó tanítónőjüknek 
köszönetet. 

— Pályatétel. Jász-Nagykun-Szolnokmegye 
községi tanítótestülete, Eötvös K. Lajos kir. 
tanfelügyelő által két darab aranynyal jutal-
mazandó, következő pedagógiai munkára hir-
det ismételve pályázatot: „Az összekötő kapocs 
megkeresése az óvoda és a népiskola I —Il-ik 
osztálya között." A pályázati határidő 1899. 
évi augusztus 20. Csak a Jász-Nagykun-
Szolnokmegyei községi tanítótestület tagjai 
pályázhatnak. 

— Kellemes nyaralás. A baranyamegyei 
goriczai állami új népiskola az ország legszebb, 
legegészségesebb vidékén, a „Mecsek" egyik 
magaslatának a legtetején van építve, fenyő-
erdő közepében, teljesen szél- és pormentes 
helyen. Lutsánszky F. László ottani állami 
tanító figyelmezteti kartársait, hogy a ki a 
szünidőt fenyvesek árnyékában kivánja eltöl-
teni, ott naponkinti 1 frt 20 krért teljes 
ellátást kaphat. Családok is találhatnak ott 
lakást és ellátást. Bükkösd vasúti állomástól 
Goricza V* órányira van. A ki a goriczai 
nyaralás iránt érdeklődik, forduljon Lutsánszky 
László tanítóhoz. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A kassai kir. 
kath. tanítóképző-intézetnél a jövő iskolai évben 
20—24 kedvezményes hely betöltendő. Szabály-
szerűen fölszerelt kérvények folyó évi julius 
31-ig az intézet igazgatójához adandók be. 
Augusztus 5-ig minden folyamodó megkapja 
az értesítést. 

— A Tanítók Házára Knopfler Sándor 
(Sátoralja-Ujhely) líjabban 1 frt 40 krt kül-
dött be hozzánk, a tiszteletdíjából átengedett 
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I írttal együtt tehát összesen 2 frt 40 krt 
adott a kiutalványozott tiszteletdíjból a jelzett 
czélra. Az összeget, köszönetet mondva az 
adakozónak, átadjuk Schmidt Albin pénz-
tárosnak. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoztak: 
Exner Leóné 50 kr; Ruzicska Béla 50 kr; 
Darvas Gyula 10 kr; Szinger Lajos 10 kr ; 
Nagy Jenő gyűjtése 70 kr; Benedek Sándor 
(Harasztos) gyűjtése 1 frt 15 kr (ehhez hozzá-
járultak: Karatsay Irma 50 kr; Benedek Sándor 
40 kr; Némethy Gerő 25 kr = 1 frt 15 kr). 

— Gyűlések. A hevesnagykunsági ev. ref. 
egyházmegyei tanítóegyesület ez évi közgyűlését 
julius 4-én Tisza-Földváron tartja. „A magyar 
alföldi tanító ethnikus missziója" czímen a 
többi közt dr. Herrmann Antal tanítóképző-
intézeti igazgató fölolvasást tart. — Best-
Pilis-Solt- Kiskunvármegye hivatalos tanítótes-
tülete julius 4-én Kispesten tartja ez évi 
rendes közgyűlését. A Tanítók Háza kérdését 
és a hivatalos tanítótestület önsegély-egye-
sületének ügyét Benedek Samu adja elő, a 
gazdasági ismétlő-iskolákról Gönczi Ferencz, 
a tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról Korányi 
József értekezik. — A békésmegyei általános 
tanítóegyesület Gyomán junius hó 30-án tartja 
évi rendes közgyűlését. A tanítói nyugdíj-
törvény revíziójáról Donner Lajos, a Tanítók 
Házáról Csonka János, a tanítóegyesületekről 
Koncsek József értekezik. 

— Az állam vasúti vonatoknak a keleti 
pályaudvarba érkezését és e pályaudvarból 
való indulását közöltük, olvasóink kívánságára, 
lapunk m. számában. Most, az alábbiakban, 
az említett vonatoknak a nyugati pályaudvarba 
(Váczi-körút) való érkezését és a ny. pálya-
udvarból való indulását közöljük. A vonatok 
érkeznek a ny. pályaudvarra: Délelőtt: 4 ó. 
40 p. sz. v. Palota-Újpest; 5 ó. 40 p. sz. v. 
Palota-Újpest; 6 ó. 35 p. sz. v. Palota-Újpest; 
6 ó. 45 p. sz. v. Szolnok, Czegléd; 6 ó. 55 p. 
sz. v. Vácz; 7 ó. 5 p. sz. v. Bécs; 7 ó. 15 p. 
sz. v. Verciorova; 7 ó. 25 p. tv. szsz. Pilis-
Csaba; 7 ó. 35 p. sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 
45 p. v. v. Lajosmizse; 7 ó. 55 p. tv. szsz. 
Berlin, Zsolna; 8 ó. 10 p. sz. v. Nagy-Maros; 
8 ó. 25 p. sz. v. Czegléd; 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; 
I I ó. 5 p. sz. v. Érsekújvár. Délután: 12 ó. 
55 p. sz. v. Palota-Újpest; 1 ó. 15 p. sz. v. 
Nagy-Maros; 1 ó. 25 p. gy. v. Bukarest; 1 ó. 
40 p. sz. v. Palota-Újpest; 1 ó. 50 p. gy. v. 
Páris, Bécs; 3 ó. sz. v. Palota-Újpest; 4 ó. 
sz. v. Nagy-Maros; 4 ó. 10 p. sz. v. Palota-Újpest; 
4 ó. 20 p. sz. v. Szolnok, Czegléd; 4 ó 40 p. 

sz. v. Esztergom; 5 ó. 25 p. sz. v. Nagy-Maros; 
5 ó. 45 p. sz. v. Palota-Újpest; 5 ó. 55 p. 
sz. v. Bécs; 6 ó. 50 p. sz. v. Palota-Újpest; 
7 ó. sz. v. Temesvár; 7 ó. 40 p. gy. v. Orsova, 
Temesvár; 8 ó. 5 p. sz. v. Vácz; 8 ó. 15 p. 
sz. v. Pilis-Csaba; 8 ó. 25 p. sz. v. Palota-
Újpest ; 8 ó. 35 p. sz. v. Párkány-Nána; 8 ó. 
45 p. v. v. Lajosmizse; 9 ó. gy. v. Bécs; 9 ó. 
25 p. gy. v. Berlin, Zsolna; 9 ó. 35 p. v. v. 
Esztergom; 10 ó. 5 p. sz. v. Szolnok, Czeg-
léd; 10 ó. 15 p. sz. v. Palota-Újpest; 10 ó. 
40 p. sz. v. Nagy-Maros; 10 ó. 55 p. gy. v. 
Bécs; 11 ó. 25. p. sz. v. Érsekújvár; 11 ó. 
35 p. sz. v. Palota-Újpest. — A vonatok 
indulása Budapest ny. p. udvarról. Délélőtt: 
5 ó. 55 p. sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 10 p. 
ost. e. v. Bécs, Ostende; 6 ó. 15. p. sz. v. 
Érsekújvár; 6 ó. 30 p. sz. v. Esztergom; 6 ó. 
40 p. sz. v. Czegléd, Szolnok; 6 ó. 50 p. 
sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 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. 40 p. sz. v. 
Nagy-Maros; 9 ó. 5 p. sz. v. Palota-Újpest; 
9 ó. 15 p. sz. v, Bécs. Délután: 12 ó. 5 p. 
sz. v. Czegléd, Szolnok; 12 ó. 15 p. sz. v. 
Palota-Újpest; 12 ó. 25 p. sz. v. Nagy-Maros"; 
12 ó. 40 p. sz. v. Nagy-Maros; 12 ó. 50 p. sz. 
v. Pilis-Csaba; 1 ó. 5 p. sz. v. Palota-Újpest; 
1 ó. 45 p. gy. v. Bécs, Páris; 2 ó. 15 p. sz. 
v. Párkány-Nána; 2 ó. 20 p. sz. v. Palota-
Újpest; 2 ó. 30 p. gy. v. Bukarest; 2 ó. 35 p. 
sz. v. Érsekuj vár; 2 ó. 40 p. sz. v. Esztergom; 
2 ó. 45 p. v. v. Lajosmizse ; 3 ó. 5 p. sz. v. Czeg-
léd, Szolnok ; 3 ó. 20 p. sz. v. Palota-Újpest; 4 ó. 
25 p. sz. v. Szeged; 4 ó. 30 p. sz. v. Palota-
Újpest ; 4 ó. 40 p. sz. v. Nagy-Maros; 5 ó. 
40 p. gy. v. Bécs; 5 ó. 45 p. sz. v. Vácz; 
6 ó. sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 20 p. gy. v. 
Zsolna, Berlin; 6 ó. 30 sz. v. Nagy-Maros; 
7 ó. sz. v. Verciorova; 7 ó. 10 p. v. v. Esz-
tergom ; 7 ó. 40 p. sz. v. Palota-Újpest; 7 ó. 
50 p. sz. v. Párkány-Nána; 9 ó. 5 p. tv. szsz. 
Zsolna, Berlin; 9 ó. 25 p. sz. v. Palota-Újpest; 
9 ó. 35 p. sz. v. Bécs; 10 ó. 25 p. sz. v. 
Palota-Újpest; 10 ó. 35 p. sz. v. Szeged, 
Temesvár; 10 ó. 45 p. sz. v. Vácz. 

T a r t a l o m : T a n í t ó k a m i n i s t e r e l n ö k n é l . — K é t 
l e v é l a s z e r k e s z t ő h ö z . — Az o s z t o t t e l e m i i s k o l a 
t a n t e r v é r ő l . Szalay P á l . — A sző l lő zö ld o j t á s á n a k 
t a n í t á s a a n é p i s k o l á b a n . Kiss K á r o l y . — E g y e s ü l e t i 
é l e t . — T a n í t ó k a p é n z ü g y m i n i s t e r n é l . — Zsilinszky 
M. e m l é k b e s z é d e ; k i s e b b k ö z l e m é n y e k . — S z ü n ó r a : 
Az i s k o l a i é l e t b ő l . Kiss E n d r e . — I r o d a l o m . — 
H i v a t a l o s rész . — T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . — K ü l ö n -
f é l é k . 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

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

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

Tanítók Háza 
Nagy eszmék megmozgatásánál min-

denkor nagy szerepe van a valósággal 
fölszínesen bánó képzelemnek és vágy-
nak. A Tanítók Házánál sincs másképen. 
Internátust, vendégfogadót, kaszinót, 
gyülekező-helyet, szakkönyvtárt és mu-
zeumot, szellemi és erkölcsi központot, 
agitáló-irodával egyszerre, alkotott meg 
képzeletében a tervező és mindezt ki 
akarta terjeszteni annak a 30.000 főből 
álló nagy tábornak minden tagjára, 
sőt még távolabb mindazokra, kik álta-
lában oktatással foglalkoznak. 

Legutóbbi felszólalásom óta jelenté-
keny haladás történt az eszmék alaku-
lásában. Ma már érzi a közvélemény, 
hogy az internátus a központ és a 
leglényegesebb rész és a többi felada-
tokat legalább is jelentékenyen redu-
kálni kell. De még mindig ködös 
világban élnek a tervezők és oly ritka 
a szó a megvalósítás komoly eszközei-
ről és körvonalairól. Gyűjtések, kére-
getések mellőzhetetlen, de mégis primitiv 
eszközei varinak előtérben, azok az 
eszközök, melyek egy hosszú évtized 
alatt alig 20 000 forintot jövedelmeztek, 
oly összeget, melynek évi kamatja 
800 forint, egypár alapítványnak elég, 
de egy eszme megvalósítására mosoly-
gásra indító összeg. 

A határozatokat hozó nagygyűlés 

közeledtével illő, hogy egy kissé köze-
lebb lépjünk a megvalósulás felé és 
tisztábban lássuk teendőinket. 

Legelőször tehát Budapesten akarunk 
létesíteni két (? Szerk.) nagyobb internátust 
a tanítóknak az egyetemeken és nagyobb 
szakiskolákon tanuló fiai és leányai 
számára. Nagyobbat mondtam szándé-
kosan, mert a mozgalom nagy hullámai 
után ma már az „egér születése" jutna 
mindenki eszébe, ha csak a budai 
pedagogium mellett szerényen meghú-
zódó árvaházhoz hasonló intézetet ala-
píthatnánk. Mondjuk tehát, hogy a két 
internátusban legalább 100 —100 fia-
talnak adunk lakóhelyet és esetleg rész-
ben teljes ellátást. 

A legelső kérdés az: mennyibe kerül 
ez egyszer és mindenkorra és mennyibe 
évente ? 

Egyszer és mindenkori kiadás leg-
alább nagyjában a telek, épület és a 
legszükségesebb berendezés. Világos, 
hogy mindhárom tétel nem csekély 
összeg. Két intézet telke a központok-
tól nem messze legalább 100.000 frtot 
és az épületeké 250.000-et követel 
meg, de a fölszerelést sem számíthat-
juk 50.000-nél kevesebbe. így az első 
befektetés legalább 400.000-be kerülne 
és ez igen csekély számítás. Csak egy-
pár új budapesti épületet említek, 
melyek mintegy tájékoztatásul szolgái-

Lapunk 27-ik számához két melléklet van csatolva. 
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nak. A Sacré Coeur-szerzet leánynevelő 
intézete került 325.000 forintba, tem-
plomot és zárdát leszámítva is 120 
ezerbe ; az elemi iskolák közül — csak 
az építési költséget véve — a Lónyay-
utczai 230, a Práter-utczai 215, a 
Bakács-téri 117, a Rottenbiller-utczai 
137, az Atilla-utczai 126 ezer forintokba. 
Általában tudvalevő dolog, bogy egy 
kétemeletes épületnél Budapesten egy-
egy négyzetméter terület beépítési költ-
sége 110 —125 forint, háromemele-
tesnél 160 — 200. Pedig 100 — 100 fia-
tal számára legalább 2 emeletes épület 
szüséges, ha udvari helyiséget is akarunk. 

Világos, hogy ezt az összeget gyűj-
tések és a tanítók önmegadóztatása 
ú t ján előteremteni nem lehet. De néze-
tem szerint nem is szükséges. Én leg-
alább hiszem és reménylem, hogy a 
tanítók sorsa iránt oly melegen érdek-
lődő közoktatásügyi minister találni 
fog módot, melynek segítségével a 
nagyfontoságú intézet a nyugdíjalap 
segítségével létesíttessék. Igaz, hogy 
ebben az esetben az épület az állam 
tulajdona lesz és a tanítók csak haszon-
élvezetre nyerik meg, de kicsinyes dolog 
volna tisztán jogi jellegű föltételek 
miatt várni addig az ideig, míg a fél-
milliót összegyűjthetjük. 

De nem is lehet erről komolyan 
szólani. Hiszen az évi fentartáshoz pénz 
és pedig igen sok pénz kell és ezt 
semmi esetre sem adhatja kizárólag az 
állam a tanítók önérzetének megsértése 
nélkül. 

Mennyi is ez az összeg? Az árvahá-
zakban egy-egy gyermek évi ellátása 
átlag 150 forintba kerül, a hol iskola 
is van, legalább 200 forintba. A bala-
tonfüredi szeretetház 13.000 forintba 
kerül évente. A férfi-tan.-képzők interná-
tusainak dologi kiadásai átlag 1 3 ezret, 
az állami tanítónő-képzőké 35 ezret, 
a váczi siketnéma-intézeté 28 ezret, 
a vakok intézete 30 ezret vesznek 
évente igénybe, pedig mindezen inté-

zetekben 200-nál kevesebb növendék 
van és az összegekbe csak a dologi 
kiadásokat számítottam, holott kétség-
telen, hogy az internátusok vezetéséhez 
is szükség van benlakó nevelőkre. Talán 
leghelyesebb volna mintaképül az Eötvös-
kollegiumot venni, mely rokonczélú és 
a melyben 30 növendék ellátása 14 ezer 
fornitba és az összes kiadások 32 ezerbe 
kerülnek. Ily számítás szerint legalább 
százezer forint évi kiadásra volna szük-
ségünk. 

Természetes, hogy ilyesmire gondol-
nunk sem lehet, világos azonban, hogy 
két 100 —100 növendéket magában 
foglaló intézet évi fentartása nem lehet 
kevesebb 30—40 ezer forintnál a leg-
nagyobb takarékosság mellett sem. Kell 
ugyanis két vezető (férfi és nő), leg-
alább 4 más értelmes felügyelő, állandó 
orvos, szakácsnő, mosónő és egy csomó 
szolga. Ezek fizetése magában nem 
csekély dolog. 200 — 250 ember élelme-
zése a legcsekélyebb számítással sem 
kerülhet kevesebbe, mint 15.000 forintba, 
ehhez járulnak még fűtés, világítás, 
mosás és más dologi kiadások. A gon-
dosan és takarékosan vezetett orsz. 
protestáns árvaházban a nevelő-személy-
zet fizetésével együtt, 106 benlakó 
gyermek eltartása 17 ezer forintba 
kerül, pedig kétségtelen, hogy a 18-ik 
életévüket meghaladott ifjak igényei 
kissé magasabbak, mint az árva gyer-
mekeké. 

Legyünk ezért bármily szerények, 
harminczezer forint évi kiadásnál keve-
sebbre gondolnunk sem lehet. 

Hol vegyük évente ezt a sok pénzt 
és mikor lesz meg az a 750.000 forint, 
mely ennek megfelelő tőkéje, midőn 
ma az Eötvös-alap és egyes tanító-
egyesületek ígéreteivel együtt is alig 
van 60 ezer forintunk? 

Én hiszem, hogy ez is meglesz, sőt 
meglesz rögtön azután, hogy a két 
intézet felépül. De csak úgy lesz meg, ha 
nem szoktatjuk a tanítókat ahhoz a jóhiszemű, 
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de teljesen gyakorlatiatlan és éppen ezért 
ámító tudathoz, hogy a tanítók budapesti 
házában ingyenes helyeket osztogatnak 
mindazoknak, kik egypárszáz forintot össze-
gyűjtötték. 

Ez a legfőbb, a mit ma öntudatosan 
hirdetnünk kell. 

Igenis, mi még a fizetés követelése 
mellett is jótékonyságot gyakorolunk a 
tanítókkal, mert ha a fentartás 30.000 
forintra menő költségét tisztán a ben-
lakók fizetnék meg (200 növendék 
á 150 forint), világos, hogy 150 frtért 
Budapesten gyermekeik megközelíthető-
leg sem nyerhetnek oly jó és gondos 
ellátást. Kétségtelen, hogy ennek az 
összegnek előteremtése is nagy gondot 
ad a legtöbb tanítónak, de segíthet 
rajtok az Eötvös-alap és más jótékony 
egyesületek, melyek az eltartási díj 
egy részét fedezik, segít majd a Tanítók 
Háza is, ha fokozatonkint félingyenes 
és ingyenes helyeket létesít. 

De halála lesz a Tanítók Háza esz-
méjének, ha a tanítók abban a hitben 
fognak élni, hogy 500 —1000 forint 
alapítvány után, melynek kamata 20—40 
forint, már ingyenes helyet biztosíthat-
nak maguknak és hogy a főváros két 
tanítóháza felépülése után egyszerre 
százával jöhetnek az egyetemre a 
tanítók gyermekei úgy, hogy szüleiknek 
gondolniok sem kell többé reájuk. 

Ismételem, a jónak legnagyobb ellen-
sége az észszerűtlen képzelet és vágy. 

Lesz a magyar tanítóknak Budapesten 
házuk és, a mint előre látom, hatalmas 
telken egy állami hármas épülettömb, 
melynek középső részét, hogy a fiatal 
emberek és leányok egyaránt használ-
hassák, a ma kevéssé használt, de rövid 
idő múlva nagy szerepre hivatott orsz. 
tanszermúzeum és pedagógiai könyvtár 
foglalja el czélszerű, vetítő-képekre is 
alkalmas, nagy auditóriumával, lesz ház, 
melyet valamikor, de biztosan az 
összetartás érzetében nagyra nőtt ma-

gyar tanítóság édes anyaintézetének 
fog tekinteni: de légy óvatos, mai 
tanítónemzedék, mer t az oktalan kép-
zelet öl és a meleg szív mellett nélkü-
lözhetetlen az előre gondoló ész, mely 
világít. 

(Budapest.) György Aladár. 

a£>$<3e 

Az állami tanítók védelme. 
Három éve mult, hogy megalakult az állami 

tanítók országos egyesülete; a ki kartársaink 
közül figyelemmel szokta olvasni a tanügyi 
lapokat, meggyőződhetett egy dologról, arról 
nevezetesen, hogy ezt az egyesületet nemcsak 
nem pártolta ez ideig egy sem, de a hol csak 
lehetett, mindenik ütött rajta egyet. 

Legkivált felekezeti kartársainknak esett 
zokon, hogy mi megalakítottuk az állami 
tanítók egyesületét. Nem tudom én, minő 
széthúzást s a tanítóegyesületek minő meg-
gyengítését látják benne. Nem szükség erre 
sok szót vesztegetni. Azt már a képzőintézeti 
növendékek is tudják, hogy az állami tanítók 
a megyei tanítóegyesületeknek hivatalból köte-
les tagjai. Hol van itt tehát a különválás ? 
Hol van itt az egyesületek meggyengítése ? 
Hiszen ott vagyunk mi is. És úgy hiszem, 
hogy dolgozunk — már legalább is akkora 
%-ban, mint akárki. Hogy lehet közöttünk 
tunya, nem odavaló, érdeklődéstelen, azt el-
hiszem ; de hiszen ez közös mindnyájunkkal. 
Nincs mit egymás szemére hánynunk, a mit 
különben tenni nem is illik. En a magunk 
példájából indulok csak, s annyit látok, hogy 
a mi egyesületünknek minden tisztviselője és 
minden munkás tagja csaknem az államiakból 
telik ki, pedig hogy egyikünk az állami taní-
tók egyesületében főtitkár, a másik jegyző, 
a harmadik választmányi tag és így tovább. 
És ezt szemünkre hányni soha senkinek sem 
jutott eszébe. Avagy az Országos Bizottságot 
méltóztatnak érteni? Hát itt is alapos téve-
désben vannak. Az állami tanítók egyesülete, 
mint egyesület maga külön is belépett a 
Bizottságba; ez egy. A másik: nézzenek körül 
az ott ülő képviselőkön, hát hiányoznak onnan 
az államiak? Hiszen azok az államiak egyetlen 
egy egyesületben sem foglaltak még állást a 
Bizottság ellen, de sőt . . . És meg vagyok 
győződve, hogy ha az egyesület felküldötte 
oda képviselőnek, az mindenik elfogadta a 
megtiszteltetést. Honnan a csudából merítik 
ezeket az állításokat ? Hiszen nekünk egyi-
künknek sem jutott eszébe ilyesmi sem a 

27* 
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megalakulásnál, sem azóta. Mi nem tartjuk 
magunkat különb embereknek, mi nem aka-
runk a tanítóság egyeteme ellen küzdeni, de 
sőt ott vagyunk, velük egyeknek érezzük 
magunkat, mint a milyenek tényleg vagyunk 
is. Azt az állami tanítót, a ki Csernay József 
szerint azt mondta (ha mondta), hogy: „En 
állami tanító vagyok, én több vagyok, mint 
te, te csak felekezeti tanító vagy", — azt én, 
mint állami tanító, éppen úgy elitélem, mint 
a felekezeti kollegám, azt én éppen úgy be-
tudom az intelligenczia hiányának, mint a 
felekezeti kollegám. Nem több, sőt — a ki 
ezt mondja — még annyi sem. 

Hanem értsük meg már egymást! Mikor 
megalakult a református tanítók egyesülete, 
azt egyetlen állami tanító sem perhorreszkálta. 
Bizonyára vannak nekik arra specziális okaik; 
hát jól tették, alakuljanak; azért ők mégis 
derék, jó tanítók, ott vannak az egyetemben 
velünk. Mikor megalakult a kath. tanítók 
egyesülete, senkinek sem jutott eszébe el-
itélni (ha jól tudom, a mienkkel egy időben), 
jól tették, bizonyára nekik is vannak arra 
okaik. Hadd küzdjenek ők is; küzdelmük 
végeredményében föltétlenül csak a közjóban 
konkludál. Derék emberek! Es bámulatos: 
mikor megalakul az állami tanítók egyesü-
lete, az akkor véghetetlen nagy bűn! Rögtön 
husángot, dorongot és agyon kell ütni, mert 
az külön-huzás, az a megyei egyesületeknek, 
az Országos Bizottságnak és e földön létező 
minden üdvös dolognak föltétlenül a meg-
rontója. 

Hát igaz ez ? Hát nem szabad az nekünk, 
a mi másoknak ? Hát az együvé tartozók 
egyesülése már csak felekezeti privilégium ? 
Bizonyára nem. Es ebben tévednek mind-
nyájan. Már csak jogi szempontból sem szabad 
minket elitélni. Sőt többet mondok: ha azt 
mi meg nem csináltuk volna, akkor a fele-
kezeti kartársaknak kellett volna minket arra 
mindenáron ösztökélniök. Nem szívesen fej-
tem ki az okokat, de ha már az emberből 
kihúzzák a szót! 

Hát nézzük a dolgot most már a belső 
felén is. Nem igaz-e, hogy e hazában levő 
minden egyesület fő életfoltétele, hogy az 
egyesület tagjainak erkölcsi és anyagi érde-
keit emelje? Mondjuk ki nyíltan: azért jött 
létre a református, a katholikus, az Országos 
Bizottság, hogy a hazai tanítók javának elő-
mozdításán munkálkodjék. No, hát ez a mi 
czélunk is. Csak ám, gondoljunk meg valamit, 
t. i. azt, hogy a mi jobb ellátásunk az iskola-
fentartó kötelessége. Ez pedig áll: társulat, 
felekezet, község és államból, a mi annyi, 

mint az ország összes lakója, — sőt több, mert 
minden ember a mellett, hogy valamely fele-
kezetnek tagja, egyúttal állampolgár is. Hát 
elképzeli-e valaki, hogy mi 28 ezer tanító 
nekimenjünk 18 millió embernek azzal a 
szándékkal, hogy tőlük kipréseljük a kíván-
ságainkat s az a 18 millió ember abban a 
szempillantásban meghunyászkodik, leveszi a 
kalapját s azt mondja: igen is, édes fiaim, 
mit panaszoltok ? — oh, igen szivesen! Hiszi 
azt valaki, hogy ez megtörténhessék ? 

Dehogy történik. Azt az irtózatos falank-
szot mi csak darabonkint tudjuk megbon-
tani. Azon, valahol rést kell ütni. Az egyszerre 
le nem dől. Nos, hát kik legyenek azok, a 
kik a maguk résüket elsőknek törjék be ? 
Erre senkisem felelhet mást annál, hogy: az 
állami tanítók. Es ennek igen természetes 
oka van. Először: leggazdagabb iskolafentartó 
az állam, tehát ő teheti legkönnyebben, hogy 
az embereit jobban fizesse. Másodszor: leg-
főbb fentartó az állam, hát első sorban neki 
erkölcsi kötelessége elől menni a példával és 
harmadszor: semmiféle joga sem lenne az 
államnak rárendelni községre, felekezetre, 
hogy javítsa a tanítóinak fizetését akkor, a 
mikor maga, mint legfőbb — leghátul ma-
radna. Hát nem természetes igazság ez ? 
íme tehát, ez az oka, hogy egyesültünk mi; 
meg kellett (? Szerk.) ostromolni a mi gaz-
dánkat ; hogy mi először élvezünk talán némi 
kis javulást, hiszen ezen ne akadjanak fenn. 
Hiszen ez természetes; de legyenek meg-
nyugodva, hogy e hazában levő összes tanítók 
helyzetének javulása csak mi általunk és 
csak azután fog bekövetkezni, ha már a 
mienk megtörtént. Es ez világért sem azért, 
mert mi különbek lennénk, hanem azért, mert 
akkor lesz meg az államnak a joga arra, 
hogy példája követésére a többi fentartókat 
is rákényszerítse. 

Hogy ilyen rövid idő alatt is mennyit tud-
tunk kivívni, az más lapra tartozik. 

En igen szépen kérem az én jó felekezeti 
kartársaimat, szíveskedjenek ezt a dolgot 
ilyen szempontból nézni már egyszer; szíves-
kedjenek nem látni minden árnyékban egy 
ördögöt, mert bizonyisten nincs. 

Hát ne irigykedjünk, ne torzsalkodjunk, se-
gítsünk inkább mindenkit a maga útján a 
diadal felé, mert hiszen abból a végeredmény-
ben csak közjó származik. Nyugodjunk már 
abba bele, hogy mindnyájunk fizetését azon 
órában föl nem emelik, ahhoz csak lassan és 
részletekben fogunk jutni, — már a ki meg-
éri, én tudom nem — annak pedig közös 
szívvel inkább örvendjünk. 
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Hogy, ezeket nem tekintve, az állami taní-
tók minő nemes ügyeket szolgálnak még, az 
nem ide tartozik; mindenesetre olyanokat, 
melyek közös mindnyájunknak javára szol-
gálnak. *) 

(Segesvár.) Csillák Lajos. 

Az osztott elemi iskola tanterve. 
L 

A Ma. Ta. Orsz. Bizottságában. 
A Magyarországi Tanítók Országos Bizott-

ságának igazgatótanácsa junius 28-án tartott 
ülésén az új tantervet vitatta meg. 

Schön József előadó mindenekelőtt hálájá-
nak ad kifejezést, hogy a minister a közok-
tatási tanács által figyelembe vétette a taní-
tóság óhaját. 

Az egész tanterven végigvonul az Y. egye-
temes tanítógyülésnek, az Országos Bizottság-
nak az egyes tanítási tárgyaknál kifejezett 
kívánsága. Általában véve a tanterv megfelel 
a kívánalmaknak s csak örömmel üdvözöl-
hetjük, habár egyik-másik kisebb dologban 
megjegyzéseket kiván tenni. Kimagaslik az 
egészből az, hogy a tanítás anyaga teljes 
6 osztályra van megállapítva. A czél min-
denütt igen tapintatosan van megjelölve, tel-
jesen megfelelőleg a pedagógiai és didaktikai 
elveknek. Azután részleteiben tárgyalta a tan-
tervet az Orsz. Bizottság igazgatótanácsa. 

Első sorban a magyar nyelv tanítása került 
tárgyalás alá. Az I. osztályban kivánja, hogy 
az irás-olvasási előgyakorlatoknál a beszéd 
elemeire való rávezetés ne csak „szó, szótag, 
hang" szerint, hanem megfordítva is történ-
hessék, mert vannak, a kik sikeresen hasz-

*) E z a c z i k k r é s z b e n Cscrnay József c z i k k é r e 
szo lgá l v á l a s z u l . J ó l l e h e t a b e n n e m e g n y i l a t k o z ó 
f e l f o g á s e l l e n m á r l a p u n k m u l t s z á m á b a n m e g t e t -
t ü k é s z r e v é t e l ü n k e t , k i a d t u k e c z i k k e t azza l a czé l -
z a t t a l , h o g y az e s z m é k t i s z t á z ó d j a n a k . A t a n í t ó s á g -
n a k túlságosan s o k f é l e e g y e s ü l e t r e v a l ó o s z l á s á t m i 
s e m n é z z ü k j ó s z e m m e l s a t a n í t ó s á g é r d e k é b e n 
m e l e g e n ó h a j t j u k az Országos Bizottság m e g i z m o s o -
d á s á t , d e v i s z o n t az is s z í n a r a n y igazság , h o g y az 
á l l a m i t a n í t ó k h e l y z e t é n e k j a v u l á s a o k v e t e t l e n ü l 
m a g a u t á n v o n j a a t a n í t ó k h e l y z e t é n e k j a v u l á s á t 
az egész v o n a l o n . Mi, r é s z ü n k r ő l , n e m h i s z s z ü k e l 
az t , h o g y a f e l e k e z e t i és k ö z s é g i t a n í t ó k „ i r i g y -
k e d é s s e l " n é z n é n e k á l l a m i j e l l e g ű t á r s a i k r a , m e r t a 
m a g y a r t a n í t ó s á g o t , k ö z v e t e t l e n é r i n t k e z é s s e l s z e r z e t t 
t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n , s o k k a l é r e t t e b b n e k t a r t j u k . 
Csernay József c z i k k é b e n a z o n b a n , v a l a m i n t a f ö n n e b b 
k ö z ö l t b e n is, s o k o l y i g a z s á g v a n , a m i t j ó lesz 
m e g s z í v l e l n i i n n e n is, m e g t ú l n a n is. Mi, r é s z ü n k r ő l , 
e l f o g u l t s á g n é l k ü l , p á r t a t l a n u l és m a g a s a b b s z e m -
p o n t b ó l n é z z ü k a t a n í t ó s á g ü g y e i t , m i n t a h o g y az 
egész t a n í t ó s á g ez o r g á n u m á b a n k ö t e l e s s é g ü n k is. 

Szerkesztő. 

nálják a hangból való kiindulást is. Az előadó 
indítványát elfogadták. A II. osztály anyagá-
nak részletezésénél ez van: „Az olvasmány 
tartalmának 3—4 mondatba összefoglaltatása 
és leíratása." Az igazgatótanácsban többen 
annak a nézetüknek adtak kifejezést, hogy 
3—4 mondatba összefoglalni egy olvasmányt 
lehetetlenség, ne kivonatozzanak a gyermekek, 
hanem az olvasmány tartalmát saját szavaik-
kal mondják el. A határozat értelmében meg-
marad a tanterv szövege, de kifejezetten, hogy 
csak néhány alkalmas olvasmány tárgyalása. 
A Hl. és IV. osztályban, a hazai történeti 
mondákat be kivánja venni a Bizottság, sőt 
még azt is óhajtja, hogy az órarenden is 
kifejezést nyerjen, hogy történeti olvasás heten-
kint 1 óra legyen. A IV. osztályban kivánja 
az előadó javaslatára a Bizottság, hogy a leí-
rások és néprajzok is fölveendők az olvas-
mányok körébe. 

Pallós Albert kivánja, hogy a házi feladatok 
a IV. osztályban hagyassanak ki. Az itt meg-
indult hosszabb eszmecsere folyamán a Bizott-
ság többsége helyeselte a házi feladatokat 
olyan formán, mint az a tantervben megvan, 
t. i. 2 hetenkint egy házi dolgozat. A VI. 
osztályban a stilisztikai fogalmak (vers, próza 
stb.) kihagyandók. 

A mennyiségtan tanterve teljesen kielégítő, 
és csak elismerő köszönettel fogadja az Orsz. 
Bizottság a közönséges törtéknek a IV. osztály-
ból történt kihagyását. 

A beszéd- és értelemgyakorlat a fölvett 
alakban teljesen megfelelő. 

A földrajz tanításánál kívánatosnak tartja a 
Bizottság, hogy a kirándulásokról is szó essék 
benne. Mindenesetre haladást és a túlterhelést 
tetemesen csökkentő, hogy a tanterv a IV. 
osztályban csak Magyarországot tárgyalja, 
Európát csak vázolja s a többi világrészt az 
V. osztálynak hagyja. 

A történet tanítása megfelelő, csak, mint 
már a magyar nyelv tanításánál említettük, 
a III. és IV. osztályban legalább heti 1 törté-
neti olvasási óra volna szükséges. 

Az énektanítás terve azonban egyátalán 
nem talált tetszésre. A IV. osztályban a hang-
jegytanítás kezdődik s rengeteg mennyiséget 
ölel föl. Elegendőnek tartja a Bizottság, ha 
a IV. osztályban a vonalrendszert, a vonal-
közöket (8 hangnem körében) és a hangje-
gyeik neveit ismertetjük. 

Haladás és dicsérendő, hogy a tornataní-
tásban a játék is benn van s hogy az I. osz-
tályban is helyet foglal. Ugyancsak elismerésre 
méltó, hogy a torna- és rajztanítás a leány-
osztályokban is szerepel. A kézügyességi ok-
tatás azonban nem talált köztetszésre. 
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A tantervjavaslatot az augusztus 20-iki 
nagygyűlés is tárgyalni fogja. —- Az augusztus 
20-iki nagygyűlés tárgysorozatát is megálla-
pította az ülés. 

(Ez úton kérjük az egyesületeket és testü-
leteket, hogy a tanítóegyesületi élet, a Tanítók 
Háza és az Orsz. Bizottság alapszabályaira 
vonatkozó véleményüket augusztus l-ig küldjék 
be. Kedvezményes vasúti jegyeket csak azok 
részére eszközölhet ki a Bizottság, a kik 
augusztus l-ig jelentkeznek.) 

II. 

n. 
Beszéd- és értelemgyakorlatók. 

Midőn a fenti czímén a népiskolai tanterv 
revíziójához hozzászólunk, lehetetlen, hogy 
egyes kitérések mellőztessenek. Szükségesnek 
és elengedhetetlennek találom s tartom meg-
említeni azt, a mit e tárgyra vonatkozólag 
a tanterv czéljai között is, bár nem elég 
világosan, meg lehet találni, t. i. „Az első 
két osztályban azt a helyet foglalják el (a 
beszéd- és értelemgyakorlatok), a melyet a 
felsőbb osztályokban a földrajz, történet és 
természettudományi tárgyak töltenek be". Tehát 
világos, hogy ez a tárgy a kiindulási alap; 
ezen vagy erre épül föl a többi tárgy isme-
rete és fokozatos fejlesztése; de az is világos 
és bizonyos, hogy ha az alap nem erős, az épület 
gyenge lesz. 

A midőn e tétel helyességét elismerjük és 
kiindulási pontnak elfogadtuk, akkor azt is 
kimondhatjuk, hogy e tárgynak nemcsak 
tanítására, hanem tananyagának kiválasztására, 
annak mikénti földolgozására is kiváló súlyt 
kell fektetni. 

Növeli e tárgy tanításának jövője iránti 
aggályainkat azon elszomorító, de nyilt titok-
nak mondható sajnos körülmény is, hogy a 
tanítók és tanítónők igen magas százaléka 
nem fektet kellő súlyt sem e tárgy tanítására, 
sem annak tananyaga helyes és időszerű föl-
dolgozására. A hosszadalmas bizonyítást ez-
úttal mellőzöm. 

Már ez az ok is megköveteli, hogy a tan-
tervben a részletek szigorúan körül legyenek 
írva. (Erre való lesz az „Utasítás". Szerk.) 
Növeli e tárgy iránti közönyt az is, ha az 
I-ső osztály előtt kisdedóvó van. Igen sokan 
azt hiszik, hogy a kisdedóvó jó darabig eleget 
tett és tesz az I. oszt. beszéd- és értelem-
gyakorlatok követelményeinek s ezért könnyen 
vagy semmibe se veszik e tárgy fő részét. 
Igaz, hogy az óvó sokat segít, de tévedés 
volna azt hinni és állítani, hogy az elég az 
I. oszt. növendéknek jó sokáig. Nézetem 

szerint éppen oly gondos körültekintést és 
megfigyelést érdemelnek az óvóból kikerültek, 
mint a szülői háztól jövők, igen természetesen, 
más szempontok szerint. Sőt merem állítani 
azt is, hogy a tanító ügyességét és éber 
figyelmét inkább igénybeveszi az óvóból 
kikerült, mint a más növendék, mert ez már bír 
némi olyan ismerettel, a mit használni és ren-
dezni lehet, míg a másik majdnem semmivel. 

Hogy az óvóba nem járt gyermekkel mi 
baja, mennyi vesződsége van az I-ső osztály 
tanítójának, annak csak az a megmondhatója, 
a ki több éven át kísérletezett ily oszt. növen-
dékekkel. Ezekkel a család és iskola között levő 
azon űrt is át kell hidalni, a melyet a kisded-
óvó az ő játékszerű foglalkozásaival már jó 
nagy részben megoldott. 

Könnyen bebizonyítható tehát az is, hogy 
az osztott iskolában az első osztály tanítója 
nem lehet akárki, s nem lehet főként az, a 
ki annak vezetéséhez bizonyos hajlamot és 
kedvet nem érez s nincs a nagy türelem 
mellett kellő gyakorlati ismerete a többi 
osztályok tárgyainak alapismeretéből. Mert az 
első osztály tanítójától függ nemcsak a nép-
iskolai hat osztály szervezhetése, hanem a tanidó-
nak megnyerése az iskolának és tárgyai 
tamdásának. — Készséggel elismerem, hogy 
a felsőbb osztályok tanítója javíthat is, ronthat 
is az alapon, de hogy teljesen pótoljon min-
dent és minden tekintetben, a mit az I-ső 
osztályban mulasztott, abban kételkedem. 

Részletesebben megokolni e tárgynak fon-
tosságát, vagy a tanításában követendő körül-
tekintést, fölöslegesnek találom. Ugy az el-
mondottak, mint elmondandóim tekintetéből, 
szükségesnek találom megemlíteni, hogy nem 
elméleti, hanem 22 évi tanítóskodás gyakor-
lati tapasztalataival állok a nyilvánosság elé 
s teszem meg észrevételeimet a nyilvánosságra 
bocsátott tantei'vre vonatkozólag minden érdek-
től eltekintve, nyíltan, a legjobb meggyőző-
désem szerint. 

Czél . . . (lásd a tantervet). 
Megjegyzésem erre vonatkozólag az, hogy 

nincs kellőleg körülírva. Ámbár e három 
szó : ismeretszerzés, értelemfejlesztés, erkölcsncme-
sítés sok mindent magában foglal, de e mellett 
több lényeges dolog elhrgyását nemcsak el-
nézi, de annak elhagyásira tért is enged. 

Tekintettel e tárgy fontosságára, a körül-
írást a részletekig kellett volna vinni. Más 
tárgynál sokkal jobban és részletesebben van 
körülírva. En így javasolnám: Czél: A gyermek 
szemléleteit, képzeteit kiigazítani, kiegészíteni, 
rendezni, öntudatra hozni és bővíteni oly 
alapon, hogy annak később is hasznát vegye. 
Ezeknek elérése végett a gyermeket fokoza-
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tosan terjeszkedve bizonyos rendszer szerinti 
vizsgálódásra s azok elbeszélésére szoktatjuk; 
ismeretét gazdagítva, a szavak és gondolatai 
kifejezésére, kiejtésére és hangoztatására is 
ügyelve, gyarapítjuk; az igazra, a jóra és szépre 
rászoktatjuk, ráneveljük. Minden szavunkat és 
cselekedetünket a vallásos és hazafias irány 
lengi át, s ezen pedagógiai elvet is szem előtt 
tartva: „A miről azt akarod, hogy a gyermek 
soha se tegye, soha se engedd meg neki; amiről 
azt akarod, hogy megtegye, mindig és minden 
körülmények között kényszerítsd rá." 

Eszközeik . . . (lásd a tantervet). 
Bármennyire előhaladottnak és fejlettnek 

ismerem is el a tanítóképzés színvonalát, bár-
mennyire emelkedett is a tanítók szellemi és 
társadalmi helyzete, mégsem tartom sem 
helyesnek, sem elégségesnek azt a meghatá-
rozást. Ez egy középisk. tantervben megjárja, de 
itt nem, már csak abból az okból sem, hogy 
először szemléltetünk s azután jő az élőszó. 

Kiindulási pontjuk . . . (lásd a tantervet). 
Nem tartom helyesnek a szülőiház, iskola, 

templom és idő czímű szakaszok sorrendjét sem. 
Ez állításom bizonyítása végett hivatkoz-

hatnám a használatban levő Nagy L.-féle 
beszéd- ós értelemgyakorlat, Juhai A. a gyer-
mek első tanítója és Peres S. beszéd- és 
értelemgyakorlat czímű könyvek beosztása és 
követett főbb irányaira. De tapasztalatom is 
e mellett bizonyít. Igaz ugyan, hogy az I. 
oszt. növendék a szülői háznál levő tárgyak-
ról bír némi ismerettel s képzetei is erről 
biztosabbak, de azért még sem elégséges érv 
arra, hogy a tanítás kiinduló-pontja a szülői 
ház legyen. Mert: a) a szülői háznál annyi s 
oly sokféle tárgy van, hogy azok között eli-
gazodni még a nagyobb növendék is bajosan 
tud; b) a szülői háznál levő tárgyak sokkal 
komplikáltabbak, mint az iskolában levők; 
c) a szülői háznál levő tárgyak alak, nagyság, 
terjedelem, szín, anyag stb. stb. szempontok 
szerint is nagyon eltérők egymástól; d) a 
szülői háznál levő tárgyakon a tárgyalási 
rendszer megtartása is nagyobb nehézségbe 
ütközik, mint az iskolainál; e) ha sok helyt 
a főbb tárgyak szemléltetésére ott is van a 
tanító lakásában bemutatható tárgy, de igen 
sok helyt a tanító lakása távolléte miatt, ez 
sem eszközölhető. 

Folytatnám megokolásomat még tovább is, 
de azt hiszem, ennyi is elég annak bizonyítá-
sára, hogy a kiindulási pont az iskola legyen. 

Központjai és körei . . . (lásd a tantervet). 
Részben a föntiekben erre is feleletet adtam 

azzal, hogy a 11-ik pont az I-ső után jöjjön, 
de kifogásolom nehézsége miatt a Ill-ik és 
IV-ik pontot is. Ez az első osztály tárgy-

köréből kivonandó s megfelelő helyen a Il-ik 
oszt. tananyagához csatolandó. Ezek helyett a 
háznál található állatok ismertetése jöhetne 
egynéhány növény és ásvány ismertetésével 
bővítve. 

A részletekbe s a második osztály tárgyá-
nak mikénti kikerekítésébe, annak mikénti 
rendezésébe és csoportosításába ez időszerint 
most nem bocsátkozom. Czélom az volt, hogy 
a figyelmet e tárgyra vonatkozólag fölhívjam. 
Remélem, hogy a részletekhez hozzászólni 
majd adatik mód és alkalom. 

Néhány általános és ez ügyre vonatkozó 
megjegyzésem még van. Nevezetesen, e tan-
terv készítőinek s különösen a beszéd- és 
értelemgyakorlatok tárgya szerkesztőinek nem 
lett volna szabad: a) sem a 30 év óta fennálló 
tantervet telj esen mellőzniök, sem a használatban 
levő és már kellőleg kipróbált irányokat elej-
teniük; b) nem kell ideális alapra emelkedni és 
ez alapon belemagyaráztatni a tanterv kere-
tébe azt, a mi nincs benne, s elengedtetni, a 
mi oda tartozik. 

Jól tudom és határozottan meg vagyok 
győződve a felől, hogy a tanterv revíziójában 
haladásnak kell lennie, de ez még nem azt 
teszi, hogy a a jót is elhagyjuk a régiből. 

Éppen azért, mivel a tanterv reviziója is e 
tárgyat a többiek alapjának tekinti, óhaj-
tanám, hogy olyan tanítókból és tanítónőkből, 
gyakorló-iskolai tanítókból az ország külön-
böző részeiből, még a nemzetiségeket sem 
véve ki, e tárgy tárgykörének és beosztásának 
helyes megállapítása czéljából értekezlet hivas-
sák egybe s annak megállapodásai képezzék 
a tanterv alapját. A reá fordított költség 
sokszorosan térülne meg. (A nagyobb egye-
sületeknek tárgyalásra megküldötték a tanterv-
javaslatot s így ezek vehetik figyelembe az 
indítványt. Általános intézkedésnek szüksége 
nem forog fönn. Szerk.) 

(Torda-Szent-László.) Borbély József. 

e£>î K3e 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
0°0 A békésmegyei általános tanítóegye-

sület junius 29-én és 30-án Gyomán tartotta 
ez évi jól látogatott rendes közgyűlését. A 
gyűlésen Nagy Lajos, polg. isk. igazgató 
elnökölt. Lapunkat a f. szerkesztő képviselte, 
a kit megjelenésekor az elnök melegen üdvö-
zölt. Az elnöki megnyitó, a járáskörök évi 
működéséről szóló jelentések és Békésvár-
megyének az iskola és tanító védelme tárgyá-
ban alkotott szabályrendeletének felolvasása 
után megkezdték a tanítói nyugdíj-törvény 
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revíziójának tárgyalását Brósz János oros-
házi tanító világos és szabatos előadása alap-
ján és nagy érdeklődés közt. Sokan szóltak 
a kérdéshez, s végül elfogadták az előadó 
köv. javaslatait: 1. A tanító nyugdíjképes-
sége szolgálatbalépésétől számíttassák (eddig 
tudvalevőleg 21. életévétől számították). 2. A 
tanítónak öt évi szolgálat után nyugdíjjogo-
sultsága legyen. 3. A teljes nyugdíj 35 évi 
szolgálat után illesse meg a tanítót. 4. Fize-
tésemelések alkalmával a tanítók az 50% 
fizetése alul fölmentessenek. 5. A tanító 
özvegye férje 5 évi működése után 25, 10 évi 
működése után férje nyugdíjának 5 0 ° / o - t 
kapja; a végkielégítés a 2. évnél kezdődjék. 
6. A 15 kros járulék töröltessék. 7. A tanítói 
pályáról önként lelépők, szolg. éveik arányá-
ban, végkielégítést vagy nyugdíjat kapjanak. 
8. A kántori fizetés a nyugdíjigény megálla-
pításánál méltányosan figyelembe vétessék. 
Ezután, ugyancsak nagy érdeklődés közt, 
a Tanítók Háza ügyét tárgyalták. Csonka 
János orosházi tanító, lelkes, szép előadás-
ban világította meg a kérdést, melyhez 
lapunk felelős szerkesztője: Ujváry Béla 
is hozzászólt, tájékoztatván a gyűlést az ügy 
jelenlegi állása felől. Tetszéssel fogadott föl-
szólalása után a közgyűlés, nagy lelkesedéssel, 
a következőket határozta: 1. A Tanítók Házá-
nak Budapesten létesítését helyesli. 2. Békés-
vármegyei tanító-gyermekek számára szoba-
alapot létesít, erre rögtön 300 frtot szavaz 
meg s az alapítványt évenkint 100 forinttal 
gyarapítja mineladdig, míg az alapítványhoz 
szükséges tőke együtt lesz. 3. Helyesli a rész-
vények kibocsájtását. 4. Utasítja a járás-
köröket, hogy a Tanítók Háza ügyét felkarolni 
kötelességüknek tartsák, az alap gyarapítására 
iskolai ünnepeket és műkedvelői előadásokat 
tartsanak. 5. Megkeresi az Orsz. Biz. útján 
a nmélt. közoktatásügyi kormányt, hogy az 
orsz. tanítói árvaalapot engedje át a Tanítók 
H/lza alapjának s e czélból felszólítja az 
egyesületeket, hogy az orsz. tanítói árvaház 
javára tett alapítványaikat egészítsék ki oly 
összegre, mely a Tanítók Házában egy szoba-
alapnak megfelel. — A tanítóegyesületékről 
Koncsék József gyomai ipariskolai tanító tar-
tott nagyon ügyes előadást, melynek alapján 
határozatilag kimondották, hogy kívánatosnak 
tartják: 1. hogy a vármegyék összes tanítói 
a megyei tanítóegyesületbe belépjenek. 2. A 
kir. tanfelügyelő keresse meg a felekezeti 
hatóságokat, hogy tanítóikat a megyei tanító-
egyesületbe való belépésre buzdítsák, vagy 
legalább belépésüket ne akadályozzák meg. 
3. A közokt. min. kéressék meg, hogy hasonló 
fölszólítást intézzen az ország összes feleke-

zeti hatóságaihoz. 4. Az Orsz. Biz. kéressék 
föl, hogy e határozatot közölje az ország 
valamennyi tanítóegyesületével. A pénztárosi 
és az ügykezelő-bizottsági jelentés elintézése 
után az indítványokra tértek át. Brosz János 
indítványára megkeresik a minister!, hogy az 
adóhivatalokat utasítsa, hogy a nyugdíjjáru-
lékok után, ha azok, a minister rendeletéből, 
részletékben fizettetnek be, ne szedjenek kése-
delmi kamatokat, a mit a közgyűlés igazság-
talannak tart. Kérelmezni fogják a nagym. 
kormánynál, hogy az egyesületi gyűléseken 
megjelenő felekezeti tanítók is részesüljenek 
napidíjban és uti-átalányban a községek részé-
ről ; ezt a ministernek az egyesületi élet foko-
zása érdekében 1896 decz. 14-én 67.369 sz. a. 
kiadott rendéletéből önként következőnek tárták. 
A harmadik indítvány az volt, hogy minden 
tanító köteleztessék a nyugdíj egyesületbe való 
belépésre. Ezt is elfogadták. A gyűlésből távi-
ratilag üdvözölték Wlassics ministert és Zsi-
linszky államtitkárt. Az államtitkár üdvözlő 
sürgönye a gyűlés vége felé érkezett meg 
s nagy lelkesedést keltett. Ezután az elnök be-
zárta a magas színvonalon állott, tartalmas 
ülést, mely délelőtt 9 órától délután 17*-ig 
tartott. Gyűlés után lakoma volt, melyen 
éltették Wlassics ministert, Garzó reformá-
tus lelkészt (a ki a gyűlésen is jelen volt, 
nagy érdeklődéssel kisérte a tárgyalást s a 
lakomán is több izben nagy lelkesedést 
keltet ékesszólásával), Ujváry Béla szerkesztőt, 
Zih Károly 50 év óta friss egészségben mű-
ködő, érdemes szentandrási tanítót és érdemes 
népies írót stb. Ujváry Béla, köszönetet mondva 
a szives fogadtatásért, az iskola és a társada-
lom összhangzó működésének fontosságát 
hangsúlyozta s poharát a békésvármegyei 
tanítóegyesület elnökére s Gyoma nagyközség 
jelenvolt jegyzőjére ürítette. A tagok nagy 
része még 30-án d. u. elutazott e kitűnően 
sikerült közgyűlésről. 

KI A szolnokdobokavárinegyei ált. tanító-
egyesület évi közgyűlését Deésen tartotta. 
Az elnök: Orbein Endre melegen üdvözli a 
nagyszámban megjelent tagokat, úgyszintén 
Simó Béla kir. tanfelügyelőt. Utána Peíl Ferencz 
főjegyző olvasta föl titkári jelentését az egye-
sület 1898/99. tanévi működéséről, melyben 
a választmány és fiókkörök egyesületi munkál-
kodását méltatva összehasonlítja az eredményt 
más tanévek eredményével, konstatálja a 
fokozott haladást, melyre kiváló befolyással 
volt a kir. tanfelügyelő finom modora, jeles 
személyi tulajdonai s a nagym. kormány támo-
gatása. A gyűlés zajos tüntetéssel jutalmazta 
a tartalmas titkári jelentést. Eperjesi József 
felolvasást tartott a „Földrajz oktatásáról a 
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népiskola Ill ik osztályában, tekintettel egy 
új megyei földrajzra", mely beható eszme-
cserére adott okot s a felolvasónak jegyző-
könyvi köszönet szavaztatott. Peres Károly a 
„Tanítók Hám"-ra, s a tanítók gyermekeinek 
internátusára vonatkozólag javaslatot terjesz-
tett elő, tárgyaltatván a hozzájárulási módozat. 
A gyűlés 200 frtot szavazott meg a Tanítók 
Házára. Járai Márton felolvasást tartott az 
évzáró vizsgálatokról s azokat továbbra is 
fentartandóknak véleményezte, a mit a gyűlés 
el is fogadott. Vajda György véleményes jelen-
tést olvasott föl a Nagy László-féle „Szabad 
Egyesületek" alakításáról s Nagy László indít-
ványa ellen foglal állást. A gvülés ezt magá-
évá tette. Végül Pál Ferencz rettegi igazgató-
tanító olvasta föl „A hazaszeretet fejlesztésé-
ről a népiskolában" czímű munkáját. A gyűlés 
az igazi lelkesedéstől áthatott, sok tanul-
mányról tanúskodó felolvasást a legnagyobb 
tetszéssel fogadta s a felolvasót zajosan 
megéljenezte. Indítványok során a gyűlés a 
tanítói könyvtárra 50 frtot szavazott meg. 

$ A trencsénvármegyei általános tanító-
testület puchói járásköre Lednicz-Rovnyén 
tartotta tavaszi rendes közgyűlését, melyen a 
helyi intelligenczia s a tagok úgyszólván teljes 
számban jelentek meg. Zsittnyay János (rov-
nyei) alelnök megnyitván a gyűlést, melegen 
üdvözli a résztvevőket, majd Fojtik József 
volt járásköri elnök s vöröskői állami tanító-
nak a testület érdekében kifejtett érdemeit 
méltatva, a lemondás folytán szükségessé vált 
elnök- és főjegyzőválasztásra hívja föl a 
tanácskozmány figyelmét. Elnökül egyhan-
gúlag Zsittnyay János rovnyei tanító kiáltatott 
ki, mire Háray Gyula pruszkai állami iskolai 
igazgató a közóhajnak engedve, főjegyzői 
tisztségéről való lemondását visszavonta. A 
megnyitás után Ukó József rovnyei áll. tanító 
a beszédértelmi gyakorlatokban sikerült taní-
tást, Háray Gyula pedig „A nevelés leg-
fontosabb tényezői "-ről zajos helyesléssel 
honorált felolvasást tartott, mely az elnök 
indítványára sokszorosítva a járáskör minden 
tagjának emlékmű gyanánt szétosztatni hatá-
roztatott. Mindkét fölolvasót tanulságos elő-
adásáért jegyzőkönyvi köszönettel jutalmazta 
a közgyűlés. A „Tanítók Háza" érdekében 
Háray Gyula igazgató tett terjedelmes és a 
tárgyat minden oldalról megvilágító előter-
jesztést. Az eszme megvalósítására a követ-
kező indítvány elfogadását ajánlja: A tanító-
ság közt 10 frtos részvények bocsáttassanak 
ki megvételre; a vármegyei tantestület e czélra 
h'i éven át fizetendő 200 frtot ajánljon meg, 
mélynek előteremtésére a tagdíjak évi 3 koronára 
emeltessenek föl; kerestessenek meg a tör-

vényhatóságok e nagy nemzeti épület meg-
alkotásához való hozzájárulásra s végül keres-
tessék föl egy memorandumban az ország-
gyűlés és a kormány, hogy a beszüntetni 
tervbe vett s a beiratások alkalmával minden 
tanulótól beszedendő 15 kr nyugdíj-járulé-
kokat s a jótékonyezélú államsorsjáték jöve-
delmének egy részét engedje át a tanítóság 
által gyűjtött tőke nagyobbítására mindaddig, 
míg az összeg az intézmény megalkotására 
elegendő leend. A javaslatot elfogadták. 
Zsittnyay János elnök, Háray Gyula főjegyző, 
FSarinka zubáki, Greguska pruszkai és Striclcer 
Fülöp nemsovai tanítók „Az évzáró vizsgá-
latok "-ról tartottak szakszerű felolvasást, mely 
után Háray Gyula áll. isk. igazgatónak a 
vizsgálatok fentartására s a járási tanfél-
ügyélői intézmény szervezésének sürgetésére irá-
nyuló indítványa jutott elfogadásra. Pozsony 
vármegye tantestületének a tanítónő-képzőkbe 
a tanítók gyermekeinek ingyenes vagy ked-
vezményes fölvétele iránti javaslata pártolólag 
tudomásul vétetett. Majd a testület szorosan 
vett belső ügyeinek rendeztével a jövő ülés 
helyéül Puchó község jelöltetett ki. A gyűlést 
társasebéd követte, melynek végeztével a 
rovnyei üveggyárat tekintették meg, mire 
kiki jóleső megnyugvással távozott a hasznos 
munka szinhelyéről. 

55 A barsi evang. reform, tanítóegye-
sület Léván tartotta tavaszi rendes közgyű-
lését. A gyűlés tárgyainak érdekessége, vala-
mint az előadó tagok tevékenysége az egye-
sületi élet föllendülését vonta maga után. Ily 
szép és tartalmas értekezlete az egyesületnek 
talán még soha sem volt. Gyakorlati tanítást 
Galambos Lajos, kiskoszmályi tanító tartott 
a természettanból; egyszerű s a tanulók fel-
fogásának megfelelő könnyed módszerével 
teljes sikert ért el s az egyesület elismerését 
és köszönetét nyilvánította neki. Ezután 
Tóth József, garamvezekényi tanító olvasta 
fel a „ Slöjd ről" czímű értekezését, a mely 
úgy tárgyilagosságánál, mint szép kidolgo-
zásánál fogva teljes elismerést aratott, annyi-
val is inkább, mert ezen a téren ő az első 
és egyedüli a tagok között, a ki gyakorlati 
irányban is foglalkozik a slöjd-oktatással. 
Majd Végh István, garam-szentgyörgyi tanító 
s az egyesület elnöke olvasta fel „A vallás 
és a népiskola" czímű értekezését, melyben 
sikerülten hozta kapcsolatba a vallást és a 
népiskolát, nagy tért engedve a vallásosság 
fejlesztésének a népiskolában. Az értekezésre 
vonatkozólag Tóth József garamvezekényi 
tanító olvasta fel bírálatát, melyben a bíráló 
elismerést szavaz általában a műért, ellenben 
tagadja értekező tanítónak amaz állítását, 
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mintha korunkban a vallástalanság mind 
nagyobb tért kezdene hódítani. Mindkét elő-
adó az egyesület elismerésében részesült. 
Ezután Kiss Gyula, lévai tanító, az egyesület 
jegyzője „Az egyesületi élet föllendülése" 
tárgyában tartott értekezést, melylyel kap-
csolatban azt javasolja, hogy a Nagy László-
féle indítványt elvben fogadja el az egye-
sület. Az előadó javaslatát elfogadták. Most 
a legfontosabb tárgy, a „Tanítók Háza" 
következett; az ügy előadója: Székely Kálmán, 
nagyszecsei tanító, az egyesület aljegyzője 
volt, a ki a .,Tanítók Házá"-nak czélját és 
szükségességét kifejtve, lelkes szavakkal hívja 
fel az egyesület tagjait a „Tanítók Házáénak 
erkölcsi és anyagi támogatására s előterjeszti 
a következő határozati javaslatot: 1. Mondja 
ki az egyesület, hogy a „Tanítók Házá"-nak 
felállítását kívánatosnak és múlhatatlanul 
szükségesnek tartja s annak felállításához kész 
anyagi áldozattal is hozzájárulni. 2. Határozza 
el az egyesület minden tagra nézve kötelezőleg, 
hogy vagy az „Eötvös-alap"-ba belépni, vagy 
a „Tanítók Háza" javára kiboesájtandó rész-
vényekből legalább egy darabot birtokba venni 
minden tag tartozik; kivétetnek ezen kötelezett-
ség alól az egyesület azon tagjai, a kik 1868. 
év előtt a tanítói pályán működtek. 3. Elnök 
megbizatik, hogy az egyecület nevében kérvényt 
intézzen a közoktatásügyi ministerhez és Hars-
vármegye törvényhatóságához a segély iránt. 
4. Küldjön ki az egyesület egy bizottságot, 
melynek feladata legyen a „Tanítók Háza" és 
az „Eötvös-alap" közötti viszony határozott 
körvonalozása. 5. Az egyesület ama régibb 
határozata, hogy minden tag évi jövedelmének 
IV a-t a „Tanítók Háza" javára fizesse: 
mellőztessék. Az előadó meggyőző indokainak 
felolvasása után e javaslatot az egyesület 
közös lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta. 
Ezután még Huszár Gusztáv, garamlöki 
tanító olvasta fel székfoglalóját az iskolai 
kirándulásról, mint a hazafiasság fejlesz-
tésének egyik eszközéről. A tartalmas érte-
kezés szép reményekkel jogosította fel az 
egyesület tagjait arra, hogy számuk egy 
tehetséges fiatal emberrel szaporodott. Ezzel 
a jövő gyűlés helyének és idejének meg-
határozása s az előadó tanítók üdvözlése 
után a gyűlés befejeztetett. 

A szolnokdobokiivármegyei általános 
tanítóegyesület pánczélcsehi fiókköre Esztény-
ben tartotta tavaszi gyűlését Péterffy Ferencz 
helyettes elnök vezetése alatt. A gyűlésen 
jelen volt Simó Béla kir. tan., tanfelügyelő is. 
Szmólárcsek János állami iskolai tanító felol-
vasást tartott: „Az iskola hatása a gyermek 
erkölcsi életére" czímü tételről. A tartalmas 

felolvasásért a kör egyhangú köszönetet sza-
vazott a felolvasónak. Szentpétery Zsuzsika 
sikerülten szavalt egy költeményt. A mult 
gyűlésen „Melyek az elemi iskolai nevelés és 
oktatás legfőbb akadályai ? Minő befolyása 
vau az elemi iskolai nevelésnek és oktatásnak 
a társadalomra?" kitűzött pályatételekre egy 
műr érkezett be, melyet a bethleni fiókkörnek 
küldtek meg elbírálás végett, a nevezett kör a 
munkát el nem bírálhatta az idő rövidsége 
miatt. A pályázati határidőt szeptember l-ig 
hosszabbították meg a kitűzött tételekre. A 
kör volt érdemes derék elnöke, Szőke Albert 
állami isk. igazgató-tanító az elmúlt gyűlésen 
visszavonhatlanul lemondván, a h. elnök föl-
hívta a kört elnök választására, mire a kör 
titkos szavazás útján szavazattöbbséggel elnök-
nek a volt pénztárost, Varga Gyulát, jegyző-
nek egyhangúlag Szmólárcsek Jánost, pénztá-
rosnak Péterffy Ferenczet választotta meg. A 
kiküldött bizottság a pénztárt rendben talál-
ván azt az új pénztárosnak átadja. Szmólárcsek 
János indítványozza, hogy a kör minden tagja 
lépjen be az „Eötvös-alap" tagjai sorába 3 kor. 
tagdíjjal, továbbá pénztárunk szegény lévén, a 
„Tanítók Házára" nagy áldozatokat nem hozhat, 
de azt minden tag megteheti, hogy 10 éven 
keresztül évi 60—60 fillért fizessen a „Tanítók 
Háza" javára, mely összeg a tagdíjakkal 
szedendő be. Mindkét indítvány általános tet-
széssel fogadtatott. Varga Gyula helybeli állami 
tanító minta-tanítást tartott a II. oszt.-ban 
a beszéd-értelemgyakorlatból a „levegőről". 
Szeretetből folyó fegyelem jellemezte a tanítást, 
gyakorlott tapintatos tanítót ismertünk meg 
benne. Többek hozzászólása után a tanítás 
sikerültnek nyilváníttatott. 

!x] A beregmegyei általános tanító-egye-
sület Beregszászban tartotta meg évi nagy-
gyűlését. Az egyesületi közgyűlésen a nagy 
számban megjelent tagokon kívül megjelen-
tek : dr. Hagara Viktor főispán, Kidiszeky 
Ernő kir. tanfelügyelő, Dudits Endre bereg-
szászi g. k. esperes, Karezuh Endx-e rahói 
g. k. s.-lelkész, Káldy Gyula főmérnök stb. 
Az ülést Sárkány Gábor egyesületi elnök 
szép beszéddel nyitotta meg. Biró István 
egyesületi főjegyző felolvasta az egyesületi 
életről gondosan szerkesztett évi jelentést, 
melyért a közgyűlés a főjegyzőnek köszö-
netet szavazott. Dr. Hagara Viktor főispán 
az évi jelentés után lépett a terembe. Sárkány 
Gábor üdvözlő beszéde után a főispán a neve-
lés fontosságáról közel félóráig tartó, magasz-
tos eszméktől áthatott beszédet intézett az 
egyesület tagjaihoz. Ezután a Tanítók Házára 
200 frtot szavazott meg a közgyűlés, úgy, 
hogy azt négy év alatt 50 frtos részletekben 
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fogja a házi pénztárból kifizetni. A munkácsi 
állami főgimnáziumnál kapcsolatban létesí-
tett tápintézet javára pedig 120 koronát 
szavazott meg a közgyűlés oly feltétellel, hogy 
azt öt év alatt évi 24 korona részletben a 
házi pénztárból kifizeti. Ezen összeg fölaján-
lásával az egyesület az alapító tagok közé 
lépett s ez jogot szolgáltat arra, hogy szegény 
tanítók gyermekei a tápintézet jótéteményei-
ben részesüljenek. Majd Bhéclei János olvasta 
föl egy több tagból álló bizottság javaslata 
alapján az osztott iskola tantervére vonatkozó, 
tömören és csinosan összeállított javaslatot. 
A tantervre vonatkozó javaslatot a közgyűlés 
azon határozattal fogadta el, hogy azt a kir. 
tanfelügyelőség útján illetékes helyre juttatja. 
Felolvastatott a „Halász"-alapra beérkezett, 
az egyesületi élet eredményes munkálkodásá-
ról irott munka bírálata, mely az egyetlen 
„küzdve küzdj és bizva bizzál" jeligéjű pálya-
munkának a díjat (14 frt 60 kr) kiadatni 
kéri. Ehhez a közgyűlés is hozzájárulván, 
elnök a jeligés levélkét felbontotta s a mű 
szerzőjeként Nagy Lajos beregszászi állami 
tanító nevét olvasta föl, kinek az összeget 
azonnal át is adta. E tételnél indítványozták, 
hogy a jövő évben a „Halász-alap" díját a 
Beregmegyei Tanügyben megjelent legjobb 
dolgozat Írójának kell kiadni, mit a közgyűlés 
határozattá emelt. Schécsényi Endre bátyai 
ev. ref. tanító felolvasta a népiskolai játékok-
ról szóló értekezését; a 6 pontban elő-
terjesztett javaslatot a közgyűlés köszöneté-
nek nyilvánítása mellett elfogadta. Balajthy 
István oroszvégi állami iskolai igazgató-tanító 
felolvasta a „tanítók egyesületi életének fej-
lesztése" czímű értekezést, melynek javaslatait 
a közgyűlés kis módosítással elfogadta és 
felolvasónak köszönetet szavaz érte. Ezután 
a pénztári jelentések következvén, Törös 
Sándor pénztárosnak megadták a fölmentvényt. 
Dicső Endre csomonyai ev. ref. tanító a tanítói 
járáskörök és közgyűlésen megjelent felekezeti 
tanítók részére is kéri a napidíj és útiköltség 
kiadását. A közgyűlés e tárgyban a beregi és 
ungi ev. ref. egyházmegyéhez és a kir. tan-
felügyelő útján a közigazgatási bizottsághoz 
is kérvényt fog benyújtani. — Balajthy István 
indítványozta, hogy a tanszermúzeum a taní-
tóság otthonává tétessék, a felszerelésekre 
már a folyó évi költségvetésben vétessék fel 
bizonyos összeg. Javaslatttételre bizottságnak 
adták ki. Tárgyaltatott a szilágymegyei ált. 
tanítóegyesület azon átirata, melyben a gond-
nokságot és iskolaszéket megszüntetni és 
helyette szakfelügyeletet létesíteni kér. A 
közgyűlés az átiratot teljes egészében elfo-
gadta. — Az Orsz. Bizottságba Csontos Alajos 

helyett Balajthy István választatott meg a 
négy taghoz az egyesület képviselőjéül. Több 
tárgy nem lévén, elnök megköszönte a tagok 
türelmét s a közgyűlést 722 órakor bezárta. 
Közgyűlés után közebéd volt. 

-+3-K«®* 

(X) Levél a szerkesztőhöz. „Legyen szabad 
Palcsy Győző nyilatkozatára néhány észre-
vételt tennem. Azt mondja Paksy Győző kar-
társam, hogy én tévedtem, a mikor Margitai 
igazgató úr módszerét elitéltem. Nem téved-o O r 
tem. Állításaim igazságát a) Margitai igazgató 
úr hosszú czikksorozata, b) Fekete Géza kartárs 
úrnak a Néptanítók Lapjának mult heti számá-
ban megjelent levele és c) a hazai tanító-
egyesületeknek legutóbb hozott határozatai 
igazolják a legjobban. Vagy az áll, a mit ön 
becses levelében előad s ez esetben a leg-
kegyetlenebb bírálatot mondta igazgatójának 
a magyar beszéd tanításáról megjelent érte-
kezésére, vagy pedig igazgatójának értekezését 
tartja helyesnek s akkor tévedés levelének 
minden sora. Igen tisztelt jó kollega uramnak 
a legnemesebb érzésből fakadt levele ellen-
téte a Margitai igazgató úr által részletesen 
kifejtett fölfogásnak. Hasonlítsa csak jól össze 
a kettőt s rájön, hogy ez az okoskodásom is 
egészen helyes. Fekete Géza kartárs úr leve-
lével menteni akarja volt igazgatóját s aka-
ratlanul is beigazolja az én állításaimat. 
Méltóztassanak jól megérteni: a sokat meg-
vitatott módszert első sorban tartalma s azután 
formája teszi direktté. De meg a direkt mód-
szer nem Lángé, a Láng-féle, mert nem én 
találtam föl. En nekem ennek az alapelveit 
a mi jó Péterfy Sándorunk fejtette ki részle-
tesen. En tőle, felejthetetlen mesteremtől 
kaptam az eszmét, mint nagy pénzt, magam 
csak apróra váltottam. A direkt módszer oly 
régi, mint a művelt emberiség. Mi azt, a mit 
a pedagogusok már évezredek óta tanítanak, 
újra föl nem találhatjuk, hanem igen, az örök 
igazságokat helyesen s helytelenül magyaráz-
hatjuk. Köztem és Margitai ár között csak 
az a különbség, hogy én az elmélet és a 
gyakorlat és a tanítóegyesületek határozatai-
nak a tanúsága szerint jól értelmezem a 
direkt módszert, Margitai igazgató úr meg 
rosszul. Arról nem tehetek, hogy ön, igen 
tisztelt kollega uram, helyesen fogja föl a 
dolgot; arról sem, hogy Margitai úr helyte-
lenül. Lehet, hogy túlságosan követem az 
eszményiséget s hatása alatt kellemetlen érzé-
seket is támasztok másokban. Nem tehetek 
róla, első az eszme, az igazság, ennek győznie 
kell, még kellemetlenségek árán is. Igaz 
tisztelettel: Láng Mihály." 
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Sötét, sötét. *) 
Sötét, sötét, felleges az ég boltja, 
Sötét, sötét, csillagtalan azóta, 
Vész, viharos, zivataros felettem — 
Mióta hű angyalom, eltemettem. 

Csak az tudja, csak az érzi, ki látja: 
A gazdagból mily szegény lett, mily árva! 
Koldus vagyok, koldus leszek míg élek — 
Míg csak végső nyughelyemre kísérnek. 

Kárhozat már az élet én előttem 
Boldogságom künn van a temetőben ; 
Bús lelkemnek egyetlen a reménye — 
Ha meghalok: odatesznek melleje. 

Porsche Vilmos. 

Népiskolák Boszniában. 
A „Donauländer" czímű folyóii-at legutolsó 

füzetében terjedelmesebb ismertetés van a 
boszniai közoktatásügy jelen állásáról; ez az 
ismertetés különösen érdekelheti a magyar 
tanítókat, mivel világos bizonyítéka annak, 
hogy egy okos és körültekintő minister, minő 
Kállay Benjámin, nemcsak a politikai és 
közgazdasági téren, hanem a közoktatásügy-
ben is jelentékeny eredményeket tudott elérni 
azon aránylag rövid idő alatt, mióta a magyar 
korona egykori tartományai vezetése alá 
kerültek. 

Az okkupáczió kezdetén (1878) Boszniában 
és Herczegovinában, szerzetesek által fentar-
tott egypár magán iskolát kivéve, jóformán 
csak többé-kevésbbé értéktelen mohamedán 
iskolák voltak és pedig összesen 499 négy-
osztályú elemi iskola (mekteb), melyekben 
kizárólag török nyelven tanítottak, a melyet 
a nép nem értett; továbbá 18 polgári iskola-
féle (ruzdie) s egypár zsidó népiskola (havra), 
melyekben spanyol és héber nyelven tanítottak. 
Mindezekben ahit tani tárgyakon kívül minden 
mást elhanyagollak; különben is az iskolák 
lehető alacsony fokon állottak. Jelenleg, alig 
húsz esztendő múlva, van 1005 mohamedán 
elemi iskola a régi és 25 újabb rendszer szerint. 
168 általános népiskola, 70 keleti görög, 

*) M u t a t v á n y a s z e r z ő n e k m o s t m e g j e l e n t Kálvária 
c z í m ű k ö t e t é b ő l . (L. m a i s z á m u n k Irodalom r o v a t á t . ) 

29 római katholikusés 9 izraelita népiskola, és 
végül 9 felsőbb leányiskola és 10 kereskedelmi 
iskola. A felsőbb oktatást képezi 1 dar-ul-
mualimin nevű mohamedán iskola tanítójelöl-
tek számára, egy-egy tanítóképző férfiak és 
nők számára, 3 főgimnázium, 1 főreáliskola, 
1 közép ipariskola s egy-egy theologiai inté-
zet a három fő hitfelekezet részére. A haladás 
tehát igen jelentékeny annál inkább, mivel 
az új iskolák nagyobb része államköltségen 
létesült, és ezek általában több kiadást igényel-
tek, mint a régi primitív iskolák, melyeket 
legjobban lehet a mi felvidékünkön lakó 
zsidók között még most is fennálló zugisko-
iakhoz hasonlítani. 

Legnehezebb volt természetesen alkalmas 
tanítókat szerezni. 1879-ben az okkupáczió 
után ahhoz a sajátságos fogáshoz nyúltak, 
hogy a közös hadsereg alkalmas altisztjeit 
rendelték ki tanítóknak s ezek számára Szera-
jevóban egyévi tanfolyamot létesítettek, hogy 
a bosnyák nyelvben magukat tökéletesít-
hessék. Ugyanezen évben katonai fiúnevelő-
intézetet is állítottak fel, hogy jövőre 
legyen alkalmas tanerő. Az okkupáczió 
idején működésben levő tanítók között össze-
sen csak 3-at találtak alkalmasnak a kikép-
zésre, és ezért képzőintézet felállítására sem 
lehetett gondolni, hanem kezdetben segéd-
tanítói egyéves tanfolyamot létesítettek a 
fővárosban és azokat lehetőleg gyakorlati úton, 
minél több hospitálás által, segítették arra, 
hogy helyöket úgy a hogy betölthessék. 
Igyekeztek nyilt pályázatok útján külföldről 
is szerezni tanerőket, de ez kevéssé sikerült. 

1880-ban a fővároson kívül Travnik, 
Banjaluka és Bihács községekben már rendes 
elemi iskolákat állítottak föl, melyekben a 
czirill betűk mellett a latin betűket is alkal-
mazták és a harmadik osztálytól kezdve a német 
nyelvet is kötelező tárgynak vették be. Ezek-
ből az iskolákból, valamint a magán úton 
létesült kereskedelmi iskolákból végre kike-
rült annyi növendék, hogy 1886-ban három-
éves tanfolyamit tanítóképzőt lehetett meg-
nyitni Szerajevóban. Tanítónők számára már 
előbb 1884-ben létesítettek apáczák egy magán 
intézetet, mely azonban ma teljesen elismert 
és állami segélyben részesül. Mindkét intézet 
tanfolyama három évig tart, de a végzett 
növendékek csak kétévi tanítási gyakorlat 
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után tehetik le a képesítő vizsgálatot kormány-
biztos jelenlétében. 

A népiskolák benső szervezése 1881 óta 
tervszerűleg halad előre. Különösen az általá-
nos elemi iskolák tanterve nagyon hasonló 
az európaiakéhoz, mióta a kormány számukra 
egészen önálló tankönyveket és taneszközöket 
készíttetett. A felekezeti iskolák sok helyen 
elvesztették a talajt és számuk általában apadó-
ban van, mivel nem képesek alkalmas tanítókat 
tartani, bár a kormány segélyt ad egyeseknek s 
a közvélemény olykor mellettük nyilatkozik, 
a községi iskolák drágasága miatt. Hogy 
azonban Boszniában és Herczegovinában is 
érzik a népnevelés fontosságát, eléggé tanú-
sítja, hogy újabb időben csaknem minden 
vidéken alakulnak csinos és a közegészségügy 
követelményeinek teljesen megfelelő új iskolai 
épületek egyesek adományából vagy gyűjtés 
útján. 

A felsőbb fokú iskolák egészen egyenlő 
szinvonalon állanak a mieinkkel. A magyar 
közoktatásügyi ministerium az onnan jövő 
középiskolai tanulóktól a magyar középiskolába 
való átlépésnél csak a történelemből és magyar 
nyelvből kiván pótvizsgálatot, mióta 1884-ben 
azt is kieszközölte, hogy a boszniai gimnáziu-
mokban a magyar nyelv fakultativ tárgy 
legyen. Különben érdekes megjegyeznünk, 
hogy itt már török nyelvet nem tanítanak, 
de igen fakultative francziát, olaszt és angolt, 
sőt a mohamedán növendékeknek a görög 
helyett az ó arab nyelvet. A szerajevói gim-
názium oly népes, hogy 1890/91 óta az alsóbb 
osztályok mellett állandóan 2—3 párhuzamos 
osztály van, nem is csoda, mert ezen kívül 
az egész országban még csak Mostárban és 
Travnikban van gimnázium. Érdekes a felsőbb 
fokú intézetek között a szerajevói seriat iskola, 
melyben a korán alapján mohamedán jogá-
szoknak adnak előkészítést. Az intézet a főpap 
vezetése alatt áll, de állami ellenőrzés mellett. 

eDwjfcS© 

I R O D A L O M . 
Kalvária czímen Porsche Vilmos kartársunk 

(Zsombolya) egy kötet költeményt adott ki. 
Elolvastuk és nem sajnáltuk a ráfordított 
időt. Nagyon sok szép, hangulatos vers van 
e kötetben; a legtöbbje elegikus: a költő, 
felesége és gyermekei halálán kesereg, még 
pedig az igaz érzés őszinte, keresetlen hangján. 
(Ezek az elegikus versek adták meg a kötet-
nek a czímét.) Általában az őszinteség és a 
keresetlenség a legfőbb érdeme e verskötet-
nek. Igaz ugyan, hogy az őszinteség a költőt 

itt-ott (p. a „Ki nem tudja" czímű versben) 
szertelenségekre ragadja, de az ilyesmi nem 
fordul elő oly gyakran, hogy megzavarhatná 
az öszhangot. Lapunk mai számának ugyan-
csak e rovatában egy igénytelen, de közvetetten 
hangú és igaz érzelmet művészi egyszerűség-
gel tolmácsoló verset közlünk mutatóul 
Porsche kötetéből. A Kálváriát melegen 
ajánljuk elolvasásra; megszerezhető Nagel 
Ottó könyvkereskedésében (Budapest, Muzeum-
körút 2.) A kötet árát nem közölték velünk. 

Gramma Döme kir. segédtanf. „Szónokló 
Tanító" czímű beszédgyűjteménye néhány nap 
múlva kikerül a sajtó alól. Ára 2 frt 60 kr. 
Tanítók a könyvet 50 kros havi részletfizetésre 
is megkapják. A szerző arra kéri a t. kar-
társakat, hassanak oda, hogy ezen gyűjteményt 
az iskolák, olvasókörök és egyesületek is meg-
rendeljék. A minden alkalmakra és szebbnél-
szebb beszédeket tartalmazó gyűjteménynek 
nagy hasznát veheti a tanítóság. Megrende-
léseket elfogad a Pollatsek-féle könyvkeres-
kedés Temesvárott. 

Iskola után czímen Kiss Béla István kántor-
tanító egy kötet rajzot és esztetikai dolgoza-
tot ad ki; a kötet előfizetési ára egy korona. 
A tiszta jövedelemből (ha lesz) a szerző egy 
részt a kath. tanítók orsz. segélyalapjára, egy 
részt pedig a Tanítók Házára ad. A könyv 
f. év julius havában fog megjelenni s az 
előfizetési pénzek a szerzőhöz Ocsénybe (Tolna-
megye) küldendők. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közokta tásügyi minis ter : 

Kinevezte: SircJiich Hermin oki. polg. isk. 
tanítónőt a XI. fiz. oszt.-ba a pápai áll. polg. 
leányisk.-hoz segédtanítónővé; Athanass Mária 
és Szakáts Teréz oki. polg. isk. tanítónőket 
a segesvári áll. polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba segédtanítónőkké; Sebestyén Gabriella 
oki. tanítónőt a parajdi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Szilberberg Gizella oki. polg. isk. 
tanítónőt a brassói áll. polg. leányisk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba segédtanítónövé; Tóth István 
oki. polg. isk. tanítót a titeli áll. polg. isk.-
hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; Medzi-
hradszky Margit oki. tanítónőt a tordatúri 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kónczol 
József oki. áll. polg. isk. tanítót a mohácsi 
áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá ; Palugyay Margit oki. polg. isk. 
tanítónőt a mohácsi állami iskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítónővé; Szávay 
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Ella oki. munkamesternőt a kaposvári áll. 
segélyezett közs. polg. isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba segédtanítónővé; Fass Martha oki. 
polg. isk. tanítónőt a magyaróvári áll polg. 
leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanító-
nővé ; Miczka Gizella oki. óvónőt az ulmai 
áll. óvóhoz óvónővé; Szavkovics Szvetozár 
oki. tanítót a temesszigeti közs. el. isk-hoz. r. 
tanítóvá; Laudon Laura oki. tanítónőt az 
ungvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Ziska Béla és Snbich Erzsébet oki. tanítót ill. 
tanítónőt az egri áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá 
ill. tanítónővé. 

Áthelyezte: Merényi Kálmán és neje szül. 
Miltner Katalin, magyaróvári áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt jelen minőségében a 
kaposvári áll. el. isk.-hoz; Enger Izabella 
pápai áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi 
minőségében a mohácsi áll. polg. isk.-hoz; 
Polgár József fogarasi áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a zólyomi áll. polg. 
isk.-hoz; Bézsán Miklós varadiai áll. el. isk. 
tanítót a lippai áll. el. iskolához eddigi 
minőségében; Szalkay Izabella galgóczi áll. 
polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségében 
az újpesti áll. polg. leányisk.-hoz; Kubányi 
Gyula tököli áll. el. isk. tanítót jelen minő-
ségében a barátmajori áll. el. isk.-hoz; Csépé 
József gyöngyösi áll. el. isk. tanítót a kiskun-
dorozsmai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Bánkorsós Józsefet, Bánkorsósné szül. Tirzka 
Adriennet és Lerner Vilmost, gyöngyösi áll. el. 
isk. tanítókat ill. tanítónőt jelen minőségükben 
az erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz; Várady 
Erzsébet wellbachi áll. óvónőt a csongrádi 
áll. óvóhoz; Orbán József barátmajori áll. el. 
isk. tanítót a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Panemé szül. Lazarics Kornélia 
parajdi áll. el. isk. tanítónőt a gyöngyösi áll. 
el. isk.-hoz eddigi minőségében; Tótli Kálmánt 
és nejét gyöngyösi áll. el isk. tanítót illetve 
tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségükben ; Pákay György és neje szül. Golka 
Anna erzsébetfalvai áll. el. isk. tanítót ill. 
tanítónőt jelen minőségükben a sátoraljaújhelyi 
áll. el. isk.-hoz; Bruckner Katalin gyöngyösi 
áll. el. isk. tanítónőt az orsovai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Halápy János újpesti, 
Plech Anna prakfalvai és llulyák János tót-
pelsőczi áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt je-
len minőségében a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Schmidt József 
hámortói r. kath. tanítónak évi 350 frtot; 
Jandl Antal nagvnémetszentmihályi r. kath. 
tanítónak évi 480 fr tot ; Bán Istvánné szül. 
Sza'ay Agnes kecskeméti munkaképtelen közs. 
tanítónőnek évi 450 frtot; Bogner Jakab 
váczi munkaképtelen izr. tanítónak évi 400 

forintot; Erdélyi Károly kézdivásárhelyi áll. 
polg. isk. munkaképtelen igazgató tanítónak 
évi 1100 frtot; Fabry János diósgyőri kincs-
tári r. kath. tanítónak évi 290 f r to t ; Csontos 
Alajosné szül. Atzél Mária munkácsi munka-
képtelen óvónőnek évi 270 frtot; Kosztyalik 
József pilisszentkereszti munkaképtelen r. 
kath. kántortanítónak évi 210 fr tot ; Schäfer 
Lipót békési munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 510 frtot; id. Krajnyák József márkus-
falvi r. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; Csipkés 
János leleszi r. kath. tanítónak évi 330 frtot; 
Papp Péter debreczeni munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 640 frtot; Vekerdy Károly 
mikepércsi munkaképtelen ev. ref. tanítónak 
évi 590 frtot; Tőke István szombatfalvi 
munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 280 frtot. 

Segély-, ill. gyánipénzt utalványozott: 
néh. Vuján Miklós homoliczi volt kczs. 
tanító Mária nevű árvájának évi 70 frt 83 krt. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Szcibel Lajos vállaji volt r. kath. tanító 
Lajos, Jenő és József nevű árváinak a kecs-
kemétibe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kultuszminister Csáktornyán. Csák-

tornya városában új állami polgári iskolát 
építettek, melynek junius hó 29.-i felavató 
ünnepén megjelent Wlassics Gyula kultusz-
minister is. A minister, kit a pályaudvaron 
Jankovics főispán, Certán alispán, Ruzsicska 
tanfelügyelő és több előkelőség fogadott, az 
ünneplőbe öltözött nép sorfala között haj-
tatott be a föllobogózott városba. A felavató 
ünnep misével kezdődött, majd az új iskolá-
hoz vonult az ünneplő közönség, hol minden 
vallásfelekezet papja imát mondott. Azután 
az ifjúság elénekelte a Himnuszt, mire a 
kultuszminister felavató beszéde következett. 
A minister megemlékezett arról, milyen 
országos érdek az új iskola ott a határszélen. 
Majd a polgári iskolák reformjáról szólott, 
melynél ugyanazt a módszert követi, a mint 
a középiskolai tanterv reformjánál és a nép-
iskolai tantervnél: a reformalkotás minden jó 
és minden káros tidajdonságát alávetik az 
egész ország szakkörei és értelmisége kritikájá-
nak. Hogy a mai ünnep keretében maradjak 
— így folytatta a minister — lépjen bár e 
falak között a polgári iskolai reform előbb 
vagy utóbb életbe — a rendszerek változá-
sának soha sem tulajdonítok oly fontosságot, 
mint annak, hogy hivatása magaslatán álló, 
a tudományt önmagáért szerető, az ifjúsághoz 
bensőleg ragaszkodó, a nagy nemzeti ideálok-
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ért lellcesedni tudó, a kötelesség-teljesítésben 
példaadó tanítói kar teljesítse az iskola falai 
között kötelességét. (Elénk tetszés és helyeslés.) 
Végül a magyar tanítói karról szólott elis-
merő hangon a minister, kinek beszédét zajos 
éljenzés követte. A felavató ünnep után 
Csáktornya város, a tanítótestületek és az 
iskolák deputáczióit fogadta a minister, délben 
egy órakor pedig a csáktornyai választó-
polgárok háromszázterítékü lakomát ren-
deztek tiszteletére a Zrinyi-szállóban. A 
lakomán Ziegler Kálmán közjegyző, mint a 
kerület képviselőjét éltette a ministert, a ki a 
királyra mondott köszöntője után egy másik 
köszöntőt is mondott. Ámbátor, úgymond, 
kulturális ünnepre jött, de a magyar ember, 
ha képviselőjével egy asztalnál ül, el nem 
engedi a politikát, a mely nélkül tehát ennek 
a lakomának sem szabad elmúlnia. (Derültség.) 
— Hála Isten — így folytatta a minister — 
olyan derült, olyan szép most a politikai 
égbolt, hogy szinte öröm rá föltekinteni. 
(Ügy van!) Utolsó találkozásunk óta a par-
lament pártközi helyzetében nagyfontosságú 
változás állt be, a mennyiben a szabadelvű 
párt ma tagjainak sorában tisztelheti az 
Apponyi Albert és Horánszky Nándor vezér-
lete alatt állott nemzeti párt tagjait is. (Lel-
kes éljenzés.) Nagy és kiváló parlamenti 
talentumok léptek ezzel a pozitiv alkotás 
terére és ha tekintetbe v e 3 z s z ü k azokat a 
jelentékeny föladatokat, a melyek a magyar 
állam nagy organizatórius kiépítésében reánk 
várnak, az összeolvadás politikai és társa-
dalmi értékét nem becsülhetjük elég nagyra. 
(Fgy van!) Hatalmas eredménye már eddig 
is van az együttműködésnek. Érti a kiegye-
zési tárgyalások sikerét, melyet Széli Kálmán 
ministerelnök (Hosszantartó zajos éljenzés.) az 
6 igazán bámulatos, kitartó, milyen járó állam-
férfiúi bölcseségével keresztülvitt. (Éljenzés.) 
Szólott ezután a kultuszminister a belső refor-
mokról, az adó és közigazgatás reformjáról, 
végül pedig tiltakozott az ellen a föltevés 
ellen, mintha az új alakulásban attól kellene 
tartani, hogy a magyar tradiczionális szabad-
elvű iránytól most eltérnének. Egy olyan 
párt, a melyet Deák Ferencz hü tanítványa 
és politikája méltó letéteményese, Széli 
Kálmán vezet s a mely pártban a szabadelvű 
politika kipróbált emberei ülnek, a kiknek 
egész politikai reputácziójuk a szabadelvű-
séghez van kötve, a tradiczionális magyar 
szabadelvű iránytól el nem térhet soha. (Zajos 
tetszés és helyeslés.) Ezután a csáktornyai 
kerület választópolgáraira emelte poharát a 
minister, a kit a lakomán számos köszöntővel 
ünnepeltek. 

— Világ folyása a külföldön. Belgiumban 
a mult héten forradalmi tüntetések voltak, 
melyek a képviselőházban kezdődtek és át-
származtak az utczára. A klerikális kormány 
választási törvényjavaslata, melylyel az álta-
lános választójogon akar csorbát ütni, az oka 
az összeütközésnek. A forradalmi mozgalom 
élén a szocziálisták állanak, a kik a belga 
képviselőházban számottevő párt s a kik ellen 
az említett törvényjavaslat első sorban irányul. 
A belga képviselőházban a mult héten zajos 
jelenetek, sőt verekedések is voltak s a mozga-
lom úgy a képviselőházban, valamint az utczán 
határozottan köztársasági jellegű volt. A nép 
már torlaszokat is emelt az utczákon és a katona-
ság több izben lőtt a tüntetőkre, a kik közül 
többen elestek és számosan megsebesültek. 
A király több izben tanácskozott ministe-
reivel s eleintén azt határozták, hogy nem 
vonják vissza a választási törvényjavaslatot; 
később azonban, látva a forradalom tüzének 
terjedését, fontolóra vették a Van den Beere-
froom-kormány lemondását s azzal a választási 
törvényjavaslat visszavonását. Erre a forrada-
lom vezetői fegyverszünetre határozták el 
magukat s ha a kormány visszavonul, le is 
szerelik a már-már kiütött forradalmat. — Spa-
nyolországban is voltak tüntetések, a melyek 
egyes helyeken, így Saragossában komoly 
jelleget öltöttek. Az ottani mozgalomnak, 
melynek tulajdonképeni oka a szerencsétlen 
háború előidézte nyomor, karlista és köztár-
sasági színezete van. — Olaszországban a képvi-
selőházi ellenzék obstruált; nagyon forrongtak 
ott is a kedélyek, míg végre a Bellonx-minis-
terium a képviselőház feloszlatására határozta 
el magát. 

— Trefort emléke. Junius 29-én délelőtt 
leplezték le a zemplénmegyei Homonnán azt 
az emléktáblát, melyet Trefort Ágoston szülő-
házán a homonnai kereskedelmi iskola helye-
zett el. A leleplező ünnepségen Kovács József 
kereskedelmi iskolai igazgató megnyitó szavai 
után Kerekes György tanár mondott ünnepi 
beszédet. Azután Nemes Lajos tanfelügyelő a 
kultuszminister, Ballagi Géza az Akadémia, 
Cseley Gusztáv Homonna város, Szalag Imre, 
a Nemzeti Muzeum igazgatója pedig a rokon-
ság nevében megkoszorúzta az emléktáblát. 

— A biharmegyei tankerületi tanító-
testület már felállította és meg is nyitja 
szeptemberben egyelőre 5 növendékkel a 
tanítói internátust. Fáradbatlan elnökének, 
Béz Mihálynak köszönheti a biharmegyei 
tanítóság, hogy az egyesület a legnagyobb 
gondot, a gyermeknevelés nehéz gondját 
levette vállairól. Béz Mihály a semmiből 
csinált már olyan dolgokat, a melyek a mel-



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 . SZÁM. 

lett, hogy százakat gyönyörködtetve, ezreknek 
nemesítik szivét, még öt embernek egész évi 
ellátásáról is gondoskodik. Ez a műve a nagy-
váradi zeneiskola, a mely ezelőtt 3 évvel 
alakult s a melynek a költségvetése most 
10.000 frt körül forog. Ugyan ő a tanítói 
ínternátusra is gyűjtött 2 hónap alatt 600 
forintot (6 gyermek 1 évi ellátási díját) és 
gyűjteni fog mindaddig, a míg díszes épü-
letben nem látja a tanítók gyermekeit. De 
nem feledkezett meg a biharmegyei tan-
kerületi tanítótestület a Tanítók Házáról 
sem. Ennek a javára is tett egy 1000 frtos 
alapítványt, s ezt a befolyó jövedelem évi 
10%-ból törleszteni fogja mindaddig, míg az 
alapítvány egészen meg nem lesz. Belépett 
ezenkívül 100 frttal az Eötvös-alap örökös 
tagjai sorába. A tantestület központi választ-
mánya f. évi junius 12-én tartott gyűlésében 
hozta e fontos határozatokat. Elhatározta 
még, hogy az egyesület küldeményei portó-
mentességének kieszközlése tárgyában felír 
a keresk. ministerhez. Összeállította azután 
1142 frt 02 kr bevételi és kiadási rovattal 
az egyesület évi költségvetését; 200 frtot 
vévén föl benne segélyképen a tanítói Ínter-
nátusra, a melyre különben Markovits Pál 
nagyváradi községi tanító 100 frtos alapít-
ványt te t t ; az állami tanítók pedig vetélkedve 
ajánlják föl egymásután a gyűlések alkal-
mával fölmerült járandóságaikat a nemes 
czélra. Tekintve, hogy hazánknak ez exponált 
helyén, a biharmegyei tankerületi tanító-
testület a Nagyváradot körülövedző nemzeti-
ségű tanítókat éppen ezen kedvezmények 
nyújtása által egyenkint mind kebelére fogadja 
s eljön az idő, midőn azokkal egyenkint és 
egyetemlegesen testvéri módon ölelkezni 
fog — a biharmegyei tankerületi tanítótestü-
letnek a haza javára törekvő áldásos műkö-
dését senki kétségbe nem vonhatja s hazánk 
tanítóságának, a nagy társadalomnak, a nagym. 
kormánynak is csak érdekében áll, hogy 
ilyen egyesületek czéljait még intenzívebb 
módon elősegítse s őket erkölcsi és anyagi 
támogatásában is hathatósan s tőle telhetőleg 
részesítse. 

— A kecskeméti tanítói árvaházra vonat-
kozólag űgy a lapunkban, mint a napilapok-
ban is megjelent közlemények némi helyre-
igazításául közölnünk kell, hogy a kecskeméti 
árvaház építését már befejezték, az intézet 
igazgatója: Faragó Béla elfoglalta állását és 
jelenleg a belső berendezésre ügyel föl. Az 
árvaházba, mint lapunk Hivatalos Részében is 
olvasható volt, már növendékeket is vettek 
föl. Az említett közleményekben téves volt 
az is, hogy a kecskeméti árvaházban a növen-

dékek 20. évökig részesülnek ellátásban, a 
mennyiben az új (kecskeméti) árvaházban is 
ugyanazok a szabályzatok lesznek érvényben, 
a melyek az eddig fennállott árvaházakban 
is érvényben voltak, t. i. a növendékek a 
tanítói árvaházakban életök betöltött 16. évéig 
maradnak benn. 

— Harininczéves találkozó. Schwartz 
József főtanító (Vörösvár, Vasmegye) fölkéri 
mindazokat, a kik az 1869. évben a soproni 
kir. kath. tanítóképző-intézetben tanítóképe-
sítőt tettek, hogy czimüket vele egy Sopron-
ban 30 év után történendő összejövetel czél-
jából közölni szíveskedjenek. (Az ilyen 
felhívásokat mi, mint a mult évben ki is 
jelentettük, nem tartván közérdekűeknek, nem 
szoktuk közölni, de ezzel, mivel 30 év utáni 
viszontlátásra szól, kivételt tettünk. A 20—25 
éves jubileumokat is koraiaknak tartjuk 
— a 10 évesekről nem is szólva! — s így 
az ilyenekről beérkező tudósításokat is csak 
megválogatva közöljük. Jó példával mimagunk 
mentünk elől ezelőtt két évvel, midőn lapunk 
XXX. évfolyamába lépett és nem jubiláltunk; 
megvárjuk, míg a három X-hez még legalább 
egy V járul.) 

— Bogyó Sándor r. kath. igazgató-tanító 
(lakik Abonyban, Pestmegye) fölhívja a még 
életben levő azon szeretett kartársait, a kik 
1859. évben Szegeden, a cs. és kir. tanító-
képzőben tanulmányaikat vele végezték, s képe-
sítési oklevelet is nyertek, hogy a búcsuesté-
lyen tett fogadalmuk következtében (1899-ben 
Szegeden) a 40 éves találkozhatás idejétől 
csak annyiban térjenek el, hogy ne augusztus 
hó 20-ika legyen a találkozás napja, hanem 
szeptember hó 5—8. napjai valamelyike, a 
mikor Szegeden a gazdasági kiállítással össze 
kapcsolt méhészeti kiállítás is tartatik. A kar-
társak ez ügyben véleményüket szíveskedjenek 
Bogyó Sándorral közölni. 

— Halálozások. Rák János veszprémi 
igazgató-tanító és iskolaszéki jegyző junius 
hó 23-án életének 64-ik, veszprémi tanítós-
kodásának 43-ik évében elhunyt. — Hahn 
Riza, a tamási izr. iskola tanítónője f. évi 
junius hó 26-án Tamásiban elhunyt. Áldás 
legyen emlékükön! 

T a r t a l o m : T a n í t ó k H á z a . György A l a d á r . — Az 
á l l a m i t a n í t ó k v é d e l m e . Csulak- L a j o s . — Az o s z t o t t 
e l e m i i s k o l a t a n t e r v e . I . H. II . Borbély József. — 
E g y e s ü l e t i é le t . — L e v é l a s ze rkesz tőhöz . — Szün-
ó r a : S ö t é t , s ö t é t . Porsche V i l m o s . — N é p i s k o l á k 
B o s z n i á b a n . — I r o d a l o m . — H i v a t a l o s rész. — 
K ü l ö n f é l é k . 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

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

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

Felügyelet és ügykezelés. 
Midőn a nagy emlékű báró Eötvös 

József minister a tanfelügyelőségi in-
tézményt megalkotta, bizonyára az a 
magasztos eszme lebegett szemei előtt, 
hogy a magyar nemzeti nevelés a virág-
zás legmagasabb fokára csak úgy emel-
kedhetik, ha az intenzív oktatás, a neve-
lés-tanítás gyakorlati része a legkomo-
lyabb, legszorgosabb $ mindenekfölött 
szakszerű felügyelet alatt áll. Ezt iga-
zolják az ő intézkedései, még azon 
adomaszerű mondása is, melyet egyik 
a felől kérdezősködő tanfelügyelőnek 
mondott, hogy ,,hol kivánja kegyelmes 
uram, hogy lakjam?" „Szekéren", vála-
szolt a költő-minister. Ebben ki van 
fejezve az ő óhajtása, akarata s az 
ügynek valódi szolgálata. 

Mert bizony a tanfelügyelői magasz-
tos hivatásnak helyes felfogása nem 
abban áll,* hogy az aktákat bújjuk, 
gyűrjük, még kevésbbé abban, hogy a 
hivatalos ügydarabok mennyiségét, szá-
mát, talán mesterségesen is emeljük, 
hatványozzuk, hanem igenis a mennél 
gyakoribb iskolalátogatásokban. 

Jelenlegi kultuszministerünk, ki a 
szaktanfelügyelet fejlesztését egyik fon-
tosabb gondjai közé sorozza, már régeb-
ben belátta, hogy czéltévesztett dolog 
a tanfelügyelőségi hivatalban a büro-
kratizmus ama túltengése, melyre az 

utóbbi időben eljutott, talán helyeseb-
ben mondva: elfajult; ugyanazért még 
1895-ben 72.882. sz. a. az ú. n. irodai 
munkák apasztásáról körrendeletet bo-
csátott ki, melynek értelme szerint 
1. az állami iskolák évzáró jelentései 
mellőzendők; 2. a tanítói segélyekre 
vonatkozó javaslat táblás kimutatásban 
s évenkint egyszer terjesztendő föl; 
8. az állami tanítók esküokmányai nem 
terjesztendők föl; 4. a taneszközök en-
gedélyezése iránti kérvényeket ugyan-
csak egyszer, együttesen kell fölterjesz-
teni ; 5. ugyanez áll a kulturális ado-
mányokra, kivévén a 100 frfcon felüli 
összegig terjedőt, midőn minden eset-
ben külön jelentés teendő a minis-
teriumhoz. 

Ez a rendelet mindenesetre jelen-
tékenyen kevesbítette a tanfelügyelői 
iroda teendőit. Hanem azért e rendelet 
megjelenése óta talán egyetlen egy tan-
felügyelői hivatal sincs, melyben keve-
sebb hivatali szám volna, mint volt 
1895 előtt. S ha így áll a dolog, van-e 
haszna, hatása a jelzett rendeletnek? 
Közeledtünk-e a czélhoz ? Kevesebb lett 
a tulajdonképeni irodai munka, s több 
időt szentelhetünk-e iskolalátogatásokra? 
E kérdésekre határozott nemmel felel-
hetünk. 

A dolog alapos elbírálásánál két fon-
tos momentumot kell figyelembe venni. 

Lapunk '28-ik számához egy melléklet vau csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPPA. 2 8 . SZÁM. 

Az egyik, a mire nagy súlyt helyezek: 
a közvélemény Ítélőszéke. Ertem ez alatt 
azt, hogy mikép vélekedik a nagy 
közönség a tanfelügyelői állásról és 
teendőiről. Számtalan gúnyos megjegy-
zést van alkalmunk hallani: „no még 
a mi iskolánk nem látott „eleven" 
tanfelügyelőt", „mire való az a tan-
felügyelő, ha soha sem néz felénk 
sem?" stb. Hogy az ily megjegyzéseknek 
van alapjuk, azt maga az 1898. évi 
április 2-án 12.029. sz. a. kelt s a 
tanfelügyelők iskolalátogatásának sza-
bályozására vonatkozó ministeri kör-
rendelet hitelesen igazolja, kimondván 
ebben azt, hogy a meglevő iskoláknak 
csupán 3 4 ' 6 % - á t látogatták meg a 
tanfelügyelők 1897-ben. 

A másik dolog ama téves felfogás» 
hogy az a kiváló tanfelügyelő, az dol-
gozik szorgalmasan, a ki a legtöbb 
számot tudja produkálni. Hát hiszen 
ez bizonyos tekintetben mértéke a 
munka mennyiségének, de hogy inten-
zivitás tekintetében is így állana a 
dolog, azt már sokan kétségbevonják. 
Hiszen jól tudja azt minden hivatalnok, 
hogy mi sem könnyebb, mint számokat 
gyártani. Ez azonban az ügynek nem 
mindig szolgál előnyére. Kár, hogy ez 
a fonák felfogás még nagyban ural-
kodik az elméken. 

Az irodai teendők egyszerűsítését 
külön ministeri rendelet nélkül minden 
tanfelügyelő véghezviheti. S az irodai 
ügyeknek egyszerűsítése, az Írásbeli 
teendőknek mintegy komprimálása hogy 
mily fontos, mennyire praktikus, azt 
az ember csak a gyakorlatból lát ja 
örömmel és valódi becsét csak akkor 
ismeri meg, midőn alkalmazásba vette. 

Mindenekelőtt szükséges, hogy a 
tanfelügyelő felülemelkedjék azon a 
hiúságon, hogy mennél magasabb számai 
legyenek. Nagyon fontos az is, hogy a 
ministerium a szükséges s esetleges 
személyzet-szaporítást ne a hivatali 
ügydarabok légsúlymérői mivoltától 

tegye függővé, hanem minden tankerü-
letbe adja meg a viszonyokhoz képest 
a kellő személyzetet. 

Az 1898. évi 2365. elnöki sz. alatt 
kiadott ministeri körrendelet, mely a 
statisztikai anyag gyűjtését és feldol-
gozását valódi helyére: a statisztikai 
hivatalhoz utalja, fordulópontot képez 
a tanfelügyelői irodai munka ügyében. 
Csak a sok közbevetett intézkedés, kér-
dezősködés, hibás irányítás ne kom-
plikálja majd a dolgot. Kitűnő eszme 
volt eme rendelet kibocsátása. Hogy 
miért, azt fölösleges részletezni, minden 
tanfelügyelő ismeri a statisztika unal-
mas, időrabló robotmunkáját. 

Az irodai ügykezelés egyszerűsítésé-
nél legfontosabb szerepet játszszák az 
úgynevezett blanketták. A „sablon" 
munka a tanfelügyelő irodai munká-
jának nagy hányadát képezi. Ilyenek 
főként: a jegyzőkönyvek jóváhagyása, 
magán vizsgálati engedélyek, nyugdíj-
átutalások, kultúradományok megköszö-
nése, nyugdíj fölvétel s nyugdíj igény-
fölemelés,iparos tanoncz-kimutatás, torna, 
rajz stb. alóli fölmentések, sürgetések 
stb. stb., melyek mind jól, gyorsan s 
szabályszerűen elintézhetők autografált, 
kész blankettákkal, melyekbe csupán a 
nevet s keltezést kell bevezetni. Tanító 
szabadságolását, fizetési előleget, segélyt 
vagy hasonló ügyeket pár szóval, vagy 
egyszerű láttamozással kellene elintézni, 
s teljesen elegendő volna annyi, hogy 
ezt vagy ezt az ügyet ezen s ezen 
okoknál fogva pártolólag terjesztem föl, 
vagy kérem elutasítani. 

A másik egyszerűsítése az irodai 
munkának az „ad numerum", számhoz 
való dolgozás: az együvé tartozó dol-
gokat csoportosítani, valamint a közbe-
vetet t intézkedéseket s azokra történt 
intézkedéseket szintén mind az eredeti 
számhoz sorozni. Ez egyrészről nagyon 
apasztja a munkát, a másik előnye 
pedig az, hogy ezen egyféle ügyek 
mind egy szám alatt s egy csomóban 
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találhatók föl, s nem szükséges vesződni 
az elő- és utószámokkal, kereséssel, 
kiszedéssel stb. A csongrádmegyei tan-
felügyelőségnél képzőintézeti magán-
vizsgálat — például — évenkint 55 — 60 
van s egy szám alatt található föl az 
egész, tehát egy dolognál 54—59 szám 
megtakarítás; ugyanígy vannak a blan-
kettáknál már föntebb elősorolt ügyek. 
S milyen kényelem, milyen rendes 
dolog, mikor valamiről kérdés merül 
föl, nem kell összehányni az egész 
irat tárt , együtt kapja az ember min-
deniket. Ugyanígy lehet összevonni 
egyéb ügyeket. Ha pl. valaki nyugdíj-
fölvételért folyamodik, s ha kifelejt 
egy okmányt, vagy egy-két közbevetett 
intézkedés válik szükségessé, a minis-
teri umhoz való fölterjesztés, az onnan 
lejövő esetleges közbevetett, intézkedés 
a fölvétel, az illető értesítése s a még 
utólag történt fölvilágosítás stb. stb. 
mind az eredeti szám alatt megy végbe. 

Nem kevéssé könnyít s kevesbít a 
tanfelügyelő munkáján az ügyes igazgató 
és tanító is, a ki pontosan, röviden, tömö-
ren adja elő jelentéseit, a helyett, hogy 
tücsköt-bogarat összehordva, hosszú lére 
ereszsze a legjelentéktelenebb dolgot is. 

Egyetlen közleményben majdnem le-
hetetlen kifejteni azokat az aprólékos 
ügyeket, melyek az óv hosszú folyamán 
az irodákban előfordulnak, azt főként 
gyakorlatból lehet elsajátítani, de egy-
úttal nagy előnyeit is megismerni. 

A csongrádmegyei tanfelügyelőség 
évek óta ezen metódus szerint dol-
gozik, az igaz, hogy szükségből, a kevés 
számú személyzet miatt ; de máskülön-
ben képtelenség lett volna végezni azt a 
rengeteg munkát, mely az egész megye 
államosításával reája nehezedett s a 
mellett 3 közig, bizottságon résztvenni, 
420 tanítót, 8 polgári iskolát, különö-
sen a nagyszámú tanyai iskolákat 
meglátogatni, két tanítóképző-intézet 
képesítő s fölvételi vizsgálatain jelen 
lenni stb. 

Az irodai ügyek egyszerűsítése és 
egyöntetűsége tárgyában nem tartanék 
fölöslegesnek még külön ministeri ren-
deletet sem. Most körülbelül a hány 
tanfelügyelői iroda, annyiféle; nincs 
egyöntetűség, nincs vezérfonal. Bizonyára 
a ministeriumban is jelentékeny elő-
nyeit észlelnék ezen rendszabálynak. 

Esetleg előnyös lenne egy össze-
hívandó tanfelügyelői értekezleten meg-
vitatni ezt s ehhez hasonló sok más 
kérdést, melyek a nevelés-oktatásügy 
fölvirágoztatását czélozzák. Akár így, 
akár amúgy legyen is azonban a dolog, 
ezt az ügyet rövid idő alatt rendezni 
kell, mert a tanfelügyelőknek maholnap 
nem marad idejök az iskolalátogatásra 
és a felekkel érintkezésre, pedig ezek 
mégis csak fontosabbak s lényegeseb-
bek, mint az aktacsomók örökös buvá-
rolása. I t t az ideje, hogy végre-vala-
hára a tanfelügyelői hivatal rendezése 
érdekében is tegyenek az intéző körök. 
I t t az ideje, hogy a szaktanfeliigyelet 
tért hódítson s az intenzív, hasznos 
munka emelkedjék érvényre s eljusson 
a magyar tanfelügyelet ügye arra az 
ideális magaslatra, melyre annak meg-
alkotója azt eljuttatni óhajtotta. 

(Szeged.) Benécs G-usstáv. 

e£XfK3e 

Az idei gazdasági tanfolyamokról. 
A folyó évi iskolai nagy szünidőben a föld-

mívelésügyi minister úr ismét tart a gazda-
sági ismétlő-iskolákban működő tanítók szá-
mára 4 hetes gazdasági tanfolyamokat. E 
tanfolyamokon ezúttal sokkal több tanító fog 
kiképzésben részesülni, mint az előző iskolai 
szünidőben. Az előbbi években legföljebb 
240. az idén 400 néptanító vétetett föl a 
különböző helyeken már javában működésben 
levő gazdasági tanfolyamokra. 

Mivel ily nagy számmal az eddigi beosztás 
mellett a néptanítókat nem lehetett volna 
kiképezni, mert a létező 13 földmíves-iskola 
arra elegendő nem lett volna, a földmívelés-
ügyi minister úr — igen bölcsen — két 
időszakra osztotta a gazd. tanfolyamok tar-
tását. Az egyik időszak juliusra, a másik 
augusztus hónapra esik, 4—4 heti időtartam -
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mal. E szerint néhány földmíves-iskolánál 
két izben is lesz e szünidő folyamán tanfo-
lyam. Két izben fog tartatni az adai, csáko-
vári. hódmezővásárhelyi, jászberényi, kecske-
méti, nagyszentmiklósi és a pápai földmíves-
iskoláknál. 

Az idei tanfolyamokra a szokott számnál 
jóval több néptanító jelentkezett felvételre. 
Kerek számmal 1200 tanító folyamodott, tehát 
háromszor annyi, mint a mennyit föl lehetett 
venni. A felvételre való kijelöléseket a köz-
oktatásügyi miniszter tette meg. E kijelölé-
sek nagy körültekintéssel s részrehajlatlanul 
történtek. Tekintetbe vétetett a község nagy-
sága, melyben az illető jelentkező működik; 
továbbá az, hogy az illető községben, a hol 
a folyamodó alkalmazásban van, megnyílt-e 
már a gazdasági ismétlő-iskola, mennyi az 
ismétlő-iskolára utalt tankötelesek száma, 
volt-e a tanítónak tanítási jogosítványa, folya-
modott-e már egy izben gazdasági tanfolyamra 
való fölvételre s végül az, hogy mely vidék-
ről való az illető tanító ? 

A népesebb s mezőgazdasági szempontból 
fontosabb községekből jelentkező tanítók, főleg 
ha ily községben tanfolyamon kiképzett tanító 
még nem volt, a kijelölésnél előnyben része-
sültek a kisebb községekben működő tanítókkal 
szemben. Több esetben — a község nagyságát 
véve tekintetbe — még a jogosítványnyal 
nem bíró tanítót is , előnyben kellett részesí-
teni olyan tanító ellenében, a ki már az 
elmúlt tanévben jogosítvány alapján vezette 
a gazdasági ismétlő-iskolát. A gazdasági tan-
folyamra egyszer már folyamodott tanítók (ha 
kérvényükben ez érintve volt) kivétel nélkül 
fölvétettek. 

Figyelem volt arra is, hogy minden 
megyéből, a megye nagysága és a folya-
modók számának körülbelül megfelelő arány-
ban vétessenek föl a tanítók. Legtöbb szám-
mal a következő megyékből vétettek föl: 
Aradvármegyéből 15, Bácsvármegyéből 21, 
Biharvármegyéből 18, Nyitravármegyéből 19, 
Pestvármegyéből 17, Szatmárvármegyéből 14, 
Temesvármegyéből 28 s Torontálvármegyéből 
20; a legkevesebb számmal (1 — 1) Baranya-, 
Moson-, Somogyvármegyéből s Budapestről. 
Egy tanító sem vétetett föl a gazdasági tan-
folyamra Árva- és Szabolcsvár megyéből, 
továbbá Fiuméből. E két vármegyéből a kér-
vények jóval a határidőn túl érkeztek fel, 
figyelembe vehetők tehát nem voltak; Fiumé-
ből pedig nem jelentkezett senki, a mint 
hogy ott ily irányú kiképzésnek a tanító 
gyakorlati hasznát úgy sem veheti. 

Gondoskodás történt arra nézve is, hogy 
azon esetre, ha egyes fölvett tanítók időköz-

ben a tanfolyamokra nem jelentkeztek volna, 
helyettük más hivassák be. A 20 tanítón 
kívül ugyanis iskolánkint még 4 tanító jelöl-
tettett az esetleg elmaradottak pótlására. 
Ezeket, a szükséghez képest, a földmívelés-
ügyi minister úr fölhatalmazása alapján, az 
illető földmíves-iskola igazgatój a, ci ki egyút-
tal a gazdasági tanfolyam vezetője is, közve-
tetlenül hívja be. 

Nem kis nehézséggel járt a gazdasági 
tanfolyamokra való fölvételre kijelölt taní-
tók helyes beosztása, mivel a földmíves-
iskolák, melyeknél a tanfolyamok rendez-
tetnek, territoriális tekintetben nem osztódnak 
el egyenletesen. A felső vidéken pl. csak 
egy — Rimaszombat —, túl a Dunán 
kettő — Pápa, Szent-Imre —, egész Király-
hágón túl egy — Algyógy —, míg az 
ország más vidékén, egymáshoz egészen 
közel, több ily iskola van. Magában Bács-
megyében kettő, Bánátban három, Pest-Pilis, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Csongrád, Békés, egy-
mással szomszédos megyékben egy-egy föld-
míves-iskola van. Tehát ninc3 mit csudálkozni 
azon, hogy Ungvármegyéből a Torontálvár-
megyében fekvő Nagy-Szent-Miklósra, Zem-
plén*, Sáros-, Ugocsa- s Zólyomvármegyéből 
Kecskemétre, Háromszék-, Szebenmegyéből 
Lúgosra, Beregvármegyéből a Temesvármegyé-
ben fekvő Csákovára, Liptó- s Trencsénvár-
megyéből Pápára stb. vétettek föl a tanítók. 
A felvidéki és királyhágóntúli tanítók leg-
nagyobb részét az alföldi f'öldmívesiskoláknál 
tartott gazdasági tanfolyamokra kellett föl-
venni, mert Rimaszombatra és Algyógyra 
mindössze 40 volt beosztható. Míg Tuladuná-
ról, Bánátból s az Alföld megyéiből jelent-
kező tanítók legnagyobb részét a legközelebb 
fekvő földmívesiskoláklioz lehetett beosztani. 

Legtöbben az algyógyi, kecskeméti és pápai 
gazdasági tanfolyamra folyamodtak. 

Abban különben nincs semmi különös 
viszásság, a mit pedig sokan annak vélnek, 
hogy a más gazdasági viszonyokkal bíró Fel-
földről a néptanítók — gazdasági kiképzés 
czéljából — az Alföldre hozatnak le. Az ok-
szerű gazdálkodás általános alapelvei — a 
mit a tanítóknak a gazdasági tanfolyamon el 
kell sajátítaniok — épp úgy alkalmazhatók 
a Felföldön, mint az Alföldön. A sajátszerű, 
különleges gazdasági viszonyok tárgyalásáról 
a 4 hetes gazdasági tanfolyamokon különben 
sem lehet szó. 

Fő az, hogy a tanító 4 hét alatt odaadás-
sal és szeretettél fogjon munkához, hogy a 
gazdaság terén eddig szerzett elméleti s gya-
korlati tndásának kiegészítésekép elsajátít-
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hassa mindazon hasznos tudnivalókat, a me-
lyeket a gazdasági tanfolyamon előadnak. 
Hogy az ott szerzett ismereteket a helyi 
viszonyok szerint mily módon, mily mérték-
ben alkalmazza, majd meg fogja szabni a 
saját józan esze. 

(Budapest) Gönczi Ferencz. 

e€>Í̂ K3e 

Az iskolai év végén. 
Hazaszerte bevégződtek már népiskoláink 

évetzáró vagy közvizsgálatai. A néptanító a 
nagyközönség előtt is számot adott tíz 
hónapi munkásságáról, hogy aztán — egy 
mély lélekzetvétellel kifúván tüdejéből az 
iskola porát — így kiáltson fel: „Újra itt 
vagy hát te, lelket, testet üdítő, nagy vaká-
czió! Az Istennek legyen hála és dicsőség, 
ki adott erőt, tehetséget egy hosszú iskolai 
év feladatának megfelelhetni!" 

Bizony elég is egyfolytában tíz hónapig 
szellemi munkát végezni; tanító és tanítvány 
egyaránt kifáradhattak a lelkiismeretes mun-
kában. Jól esik utána a pihenés. Pihenés? 
Igen, a gondtalan gyermeksereg pihen, játszik. 
De bizony a tanítók közül csak kevesen 
pihenhetnek. Kivált, ha nagy családdal áldotta 
meg a Gondviselés, a nagy szünidőben is 
folyton nyugtalanítják a tanítót a megélhetés 
gondjai. Sok tanító szünidejét meg éppen a 
czenzor keseríti meg a közvizsgálaton, azt 
kívánván a tanítótól, hogy az érdem szerint, 
sorrendben ültetett, ugyanazon egy osztálybeli 
gyermekek legutolsója is, csekély kivétellel, 
annyit tudjon minden tantárgyból, mint a 
legelső. No ez pedig fogas kérdés. Megérdemli, 
hogy gondolkozzunk róla. Nemcsak azért, 
mert a kérdés éppen most aktuális, hanem 
azért is, hogy hátha az ilyen, túlsókat kivánó 
czenzorok, ha már most nem is, jövőben a 
közvizsgálatokon a lelkiismeretes és érzéke-
nyebb tanítókkal szemben enyhébb mértéket 
alkalmaznának . . . 

Nincs olyan tanító, kinek iskoláját felettesei 
már évközben ne ismerjék. Ha kötelességében 
hanyagul járna el, azok vannak hivatva őt 
fokozottabb tevékenységre ösztönözni. Az év-
közben való nagyobb szorgalomra serkentés, 
ha a tanító rászolgált, szerintem sokkal 
inkább van helyén és eredményesebb is, mint 
a közvizsgálaton kimutatott elégedetlenség. 
Milyen szép dolog az, mikor a vizsgálaton 
minden tanuló megfelel a hozzá intézett kér-
désre ! Vizsgálat végeztével szülők, gyerme-
kek, tanító, czenzor megelégült arczczal, 
nyugodt lélekkel távoznak; ellenben mily 
kinos ennek az ellenkezőjét csak látni is! A 

közvizsgálat a tanítás addig elért eredményén 
már különben sem változtat, jobb hát azt — 
a hol csak lehet — mindenütt közmegelége-o o 
désre megtartani. Azonban a vizsgálat csak 
úgy tartható meg közmegelégedésre, ha min-
den gyermektől olyat kérdezünk, a mire 
meg tud felelni. Olyan gyermek nincs, a ki — 
ha iskolába járt — abszolúte semmit se tud-
jon; de olyan több találkozik, kinek értelme 
az egész évi tananyagból keveset fogott meg. 

Világos tehát, hogy p. o. Magyarország 
történelméből, mondjuk, egy — hatvan gyer-
mekből álló — negyedik osztályban nem az 
osztály legelsőjével kezdjük mondatni a tan-
anyag legelejét, hanem éppen megfordítva. 
Mert hát hatvan gyermek között rendszerint 
mindig van néhány olyan gyenge tehetségű, 
a ki bizony, teszem azt, az évi könyvnélküli 
studiumnak harmad-, vagy negyedrészét sem 
tudja elsajátítani. Hiába — hogy ezen nagyon is 
bizarr hasonlattal éljek: — némely gyermek-
nek az esze nagyon is kicsi pohár, vajmi 
kevéssel szinig tele van s aztán képtelen 
magába többet fogadni. Evek hosszú során 
tapasztaltam, hogy egyik-másik gyermek húsz 
bibliai történetből a legnagyobb szigor és 
igyekezet mellett sem tudott többet háromnál, 
négynél elreczitálni. Ebben sokan kételked-
hetnek, de próbáljuk sokan. Csak a ki hosz-
szab ideig kémlelte lélek- és élettani alapon 
a gyermek lelkiéletét, az tudja igazán, meny-
nyire különböző a gyermeki értelem felfogó, 
megtartó és reprodukáló ereje. Az egyik 
hamar felfog, de hamar is elfeled valamit, 
kevés idő múlva már képtelen a reproduk-
czióra. A másik nehezen fogja fel a nyújtott 
ismeretet, de, ha felfogta, megtartja állandóan 
s bármikor képes azt visszadni. A harmadik 
felfogja, meg is tartja a mit hallott, vagy 
olvasott, de beszélő organuma hibás levén, 
nem képes reprodukálni. A negyedik fel sem 
fogja a tanulandókat, hát akkor mi módon 
tartaná meg ?! Az ilyen rendszerint zöldeket, 
sületlenségeket reprodukál. Egy szó, mint 
száz: a hány a gyermek, annyiféle az arcza 
és szellemi képessége. Az egyik ezt, a másik 
azt az ismeretelemet tanulja nagyobb hajlam-
mal és képességgel. 

Nem mondom, van olyan gyermek, ki a 
népiskolai ismeretek mindegyikében egyformán 
erős, de ez ritkaság. Ellenben hányszor tapasz-
taljuk, hogy az a gyermek, a melyik jól számol, 
nem tud olvasni, vagy megfordítva. A ki jó 
emléző, rossz író, vagy rossz énekes. Már az 
ilyen különböző képességű gyermekek igazsá-
gos osztályozása, érdem szerint, sorrendben 
való ültetése sem könnyű dolog ám hatvan-
nyolczvan gyermeknél! Részrehajlásról nem 

ansze rmúzeumt 
^r tyánf íy-könyvtárá . 



482 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 5 . SZÁM. 

is szólva, csak annyi kell, hogy a tanító egy 
kissé könnyen vegye a klassziíikácziót, miha-
mar kitűnik, hogy a sorrend nem lelkiismere-
tes egybevetés, elbirálás eredménye. Tudja 
ezt a gyermek is, neki is van birálóképes-
sége, de szólni nem mer, legfölebb otthon a 
szülőknek s ha a vizsgálat szintén a gyermek 
mellett bizonyít, mindjárt kész a vád, hogy 
a tanító nem igaz mértékkel mér. Lényege-
sen megnehezíti az érdem szerinti osztályo-
zást, még inkább a sorrendben való ültetést 
az a körülmény, hogy míg az évközi iskola-
vizsgálók legtöbbször csak egyes kérdések 
intézésével szereznek maguknak tudomást a 
gyermekekelőhaladásáról, addig a közvizsgálat, 
kivált faluhelyen, főleg a köznép konzervati-
vizmusát szolgálja, a hol a studiumot fújni 
kell szemmeredésig és torokrekedésig folyéko-
nyan. Ha nem ilyen, nem jó. 

Ev végére hát másként kellene érdem 
szerint osztályozni s a gyermekeket sorrendbe 
ültetni. Az eleven felfogású gyermek unja a 
könyvekből való hosszas emlézést, bízik is 
magában, ezért a közvizsgálaton igen sokszor 
megesik, hogy nem tud úgy felelni, mint egy 
gyengébb tehetségű, de vas-szorgalmú tanuló. 

Mindezeket egybevetve, elmondhatjuk, hogy 
a közvizsgálat csak olyanformán sikerülhet, 
mint a higtojásfőzés. Ha a tojásfőzés sikerül: 
élvezettel fogyasztjuk el, ha nem: boszan-
kodva eszszük. Ha a vizsgálat sikerül: minden-
kiben jó érzést szül; ha nem sikerül: méltat-
lan bántalom, csalódás és kedvetlenség leverő 
érzései támadnak utána. 

Mi, tanítók, csakugyan azt szoktuk kérdezni 
vizsgálat után egymástól: „no hát hogy 
sikerült a vizsgálatod paj tás?" Milyen furcsa 
kérdés pedig ez! Hát nem a tanító tudásától 
és munkás voltától függ a közvizsgálat ered-
ménye ? Hát csak „sikerülhet" az, mint a 
sebésznek sikerül egy veszélyes daganatot 
eredményesen megoperálnia; de esetleg nagy 
veszélyt, sőt halált is okozhat az operáczió ? 
Hát csak olyan esetleges valami egy jól sike-
rült közvizsgálat, mint egy szerencsével fú j t 
szappanbuborék ?! Hiszen, ha a dolog így 
áll, ha a tanító szakavatott és lelkiismeretes 
munkája koránt sincs egyenes arányban a 
közvizsgálaton felmutatott tanítási eredmény-
nyel — mert tényleg azt mutatja a tapasz-
talat, hogy a czenzor teheti a vizsgála-
tot jóvá is, silánynyá is: — akkor minek 
is tulajdonképen a közvizsgálat? Nem 
jobb lenne-e eltörölni, semhogy minden 
lényegesebb haszon nélkül a tanító mun-
kakedvét a leghatározottabban deprimálja? 
Mert ugyan kinek a munkakedvére nem 
hatna lohasztólag az olyan körülmény, mely-

nélfogva előreláthatólag szinte bizonyos, 
hogy közvizsgálata az ismeretek egész évi 
anyaghalmaza, a gyermekek észbeli tehetsé-
geinek különfélesége, a sürü iskolamulasztások 
s más egyéb, a tanító munkájára károsan 
ható iskolai mizériák, de főképen a czenzor-
nak a tanító személye iránt táplált rokon-, 
vagy ellenszenve következtében csak „sike-
rülhet" így, vagy amúgy; jól vagy rosszulI 
De azt nem mondhatja senki: „én dolgoztam 
hűségesen, tehát jó vizsgálatot adok." 
Míg pedig ezt a néptanító el nem mondhatja, 
addig a közvizsgálat igen sok helytt csak elé-
gedetlenségnek, keserűségnek válik kútfejévé. 

Ideje volna, ha ez a régóta szőnyegen 
levő, nagy kérdés megszűnnék valahára nyilt 
kérdés lenni! . . . 

(Balmae- Újváros.) Szabó Kálmán. 
-

E g y e s ü l e t i é l e t . 
EB A nógrádvármegyei tanítótestület f. hó 

4-én tartotta meg fönnállásának 25-éves emlék-
ünnepét. A díszülés ugyanott volt, a hol 25 évvel 
ezelőtt az alakuló ülés: Nagy-Szécsényben, 
Pidszky Ágost dr., volt államtitkár kastélyá-
ban. A díszülés előtt a tagok és a vendégek 
hálaadó istentiszteletre mentek a plébánia-
templomba. A jubiláris díszülésen megjelen-
tek : Wlassics minister képviseletében Török 
Zoltán megyei főispán, gr. Forgách Antal 
orsz. képviselő, Nagy Mihály alispán, Komjáthy 
Anzelm nyug. kir. tanfelügyelő, Kray tör-
vényszéki elnök, Kossaczky Arnold dr., vár-
megyei t. főügyész, Baross főszolgabíró, 
dr. Pacséry Károly kir. tanfelügyelő, Szilassy 
járásbiró, lapunk képviseletében: Ujváry Béla 
szerkesztő és dr. Gööz József segédszerkesztő, 
Peres Sándor óvónőképző-intézeti igazgató, 
Zajzon Dénes tanítóképző-int. igazg., Latkóczy 
Mihály főgymn. tanár (Losonczról), Földes 
Géza (a Nemzeti Iskola h. szerkesztője), a 
papság képviselői nagy és a tagok majdnem 
teljes számban. A Hymnus eléneklése után 
Tomeskó Nándor elnök rövid, de tartalmas 
beszéddel nyitotta meg a várkertben, szabad 
ég alatt tartott gyűlést. A megjelent vendé-
geket és tagokat Pacséry dr. kir. tanfelügyelő 
lendületes beszédben üdvözölte. A tanító-
testület 25-éves működését Hábor Sándor 
tanítótestületi főjegyző méltatta annak a 
kitűnő füzetnek az alapján, melyet — az 
egyesület megbízásából — Wagner István, a 
tanítótestület tiszteletbeli elnöke és a kir. 
tanfelügyelőség érdemes, nagy munkásságot 
kifejtő tollnoka írt. Az egyesületnek e kitű-
nően megírt történetéből látjuk, hogy a 
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nógrádmegyei központi tanítóegyesület már 
1870-ben alakult meg Balassa-Gyarmaton 
Fráter Pál kir. tanf. elnöklete alatt. 1871-ben 
megalakult a „Felsőnógrádi Tanítóegyesület" 
is. A két egyesület egybeolvasztása 1874-ben 
ment végbe Szécsényben, a Pulszky-féle kas-
tély nagytermében. Az egyesület 25-éves fönn-
állása alatt dicséretes tevékenységet fejtett ki: 
tanszer-kiállításokat rendezett, pályadíjakat 
tűzött ki, tanulságos kirándulásokat rendezett, 
tagjai fölolvasásokat, mintatanításokat tartottak 
és azoknak a helyeknek, a melyeken a gyűlést 
tartották, a helyi iskolaügyi viszonyait ismer-
tették. (Ezt a helyes szokást követésre ajánl-
juk más egyesületeknek is. Szerit.) Az egyesület 
tagja az Eötvös-alapnak (a gyűjtő- és kezelő-
bizottság elnöke a derék és fáradhatatlan 
Kemény Gábor, balassagyarmati áll. el. isk. 
igazgató-tanító, a ki általában az egyesületnek 
egyik legérdemesebb és legbuzgóhb tagja); 
az orsz. tanítói árvaházra az egyesület 3.000 
forintos alapítványt tett ; alapító tagja az 
egyesület az Orsz. Bizottságnak is; Tomeskó 
Nándor kezdeményezésére önsegélyző szövet-
kezetet ós megyei tápintézetet is létesítettek 
és fáradoztak s fáradoznak- népkönyvtárak 
létesítésén. A nógrádmegyei tanítótestület 
általában oly üdvös tevékenységet fejtett ki 
fönnállása óta, hogy méltán és büszke ön-
érzetteljubilálhatott. A tanítótestületi főjegyző 
fölolvasása után Kossaczky Arnold dr., vár-
megyei t. főügyész lendületes és tartalmas 
ünnepi beszédet mondott, elismerőleg nyilat-
kozva a tanítók működéséről. (Óhajtandó, 
hogy társadalmunk az ily beszédek értelmében 
cselekedjék is! Szerk.) Zajzon Dénes igazg. 
„az oktatás nevelési értékéről" tartott kitűnő, 
magas színvonalú pedagógiai értekezést, 
Bodroghy Mihály meg Luby Sándor szép 
alkalmi költeményét szavalta el. Ezek után 
dísztagokul, Pacséry Károly dr. kir. tanf. 
indítványára megválasztották Molnár Viktor 
és Axamétliy Lajos dr. min. tanácsosokat és 
Halász Ferencz osztálytanácsost, tiszteletbeli 
tagokul Vargha János r. kath. kántortanítót, 
a ki 70 (hetven) év óta és Szabó Ábel zagyvai 
r. kath. kántortanítót, a ki 50 év óta tanít. 
Porázik György alelnök lelkes és hazafias 
szavakkal zárta be a sikerült díszgyülést. 
Ülés után lakoma volt, melyen résztvettek 
az összes vendégek és tagok, összesen mintegy 
300-an. Török főispán király 0 Fölségére, 
Pacséry kir. tanf. Wlassics ministerre (a kihez 
az ülésből üdvözlő táviratöt küldtek), gróf 
Forgách a tanítóságra emelték poharukat. Föl-
köszöntőket mondtak még: a megválasztott 
dísztagokra, Tomeskó Nándor elnökre, a tanügyi 
sajtóra, az alispánra, a díszszónokra (a megyei 

t. főügyészre), a kir. tanfelügyelőre, a höl-
gyekre, Szécsény nagyközség birájára stb. Este 
hangverseny volt, tombolával és tánczczal. 
Másodnapon a rendes évi közgyűlés is nagy 
érdeklődés mellett folyt le. Nemes Győző 
köztetszésben részesült gyakorlati tanítást 
mutatott be a földrajzból. A mult közgyűlési 
határozatok végrehajtására, a körök működé-
sére s a számadásokra és évi költségvetésre 
vonatkozó jelentések tárgyalása után a szak-
tanfelügyelettel és az évzáró vizsgálatok 
eltörlésével foglalkoztak. Több tagtárs hozzá-
szólása után, főleg Kiss Endre nyomós 
érveinek hatása alatt kimondották, hogy az 
elemi iskolákban ezután is kell tartani 
(dísz-) záróvizsgálatokat. A nyugdíjtörvény 
reviziója tárgyában Hábor Sándor referált 
a körök véleményéről. Megállapodásukat 
memorandum alakjában terjesztik a minister 
úr elé. A „Tanítók Háza" kérdését Kemény 
Gábor terjesztette elő. Göőz József dr. hozzá-
szólása folytán egyhangúlag, nagy lelkesedés-
sel elhatározták, hogy a közokt. minister úrhoz 
sürgősen folyamodványt terjesztenek be, mély-
ben, mivel a Tanítók Házát a tanítóság első-
rendű közszükségleteül és közóhajául tekintik, 
ennek létesítése érdekében a Tanítók Háza 
végrehajtó-bizottsága folyamodványa értelmében 
az 500.000 frtos kölcsön eszméjét pártolják 
s ezenkívül az eszme létesítése érdekében 
tőlük telhető egyéb erkölcsi és anyagi támoga-
tásra is készek. A nógrádmegyei tanítótestület 
részére már 2 (sőt a gyűlés folyamata alatt 
Göőz József dr.-nak egy újabb alapítványra 
vonatkozólag adott Ígérete szerint immár 3) 
szóba építése van biztosítva a Tanítók Házá-
ban. Két szoba építésére 3600 frtot, mélyet 
jelenleg a vármegye kezel, már a jövő év 
folyamán be is fognak fizetni az Eötvös-alap 
pénztárába; emellett az Eötvös-alap cxéljára 
ösztöndíjakra alapítványiéi 1400 frtot szolgál-
tatnak be szintén a jövő évben. Sőt még itt 
sem állanak meg, hanem Losonczon — eset-
leg a tanítóképző konviktusával kapcsolat-
ban — internátust létesítenek a tanítók 
középiskolában tanuló fiai számára. E czélból 
lépéseket tesznek aziránt, hogy az országos 
tanítói árvaházra korábban 3000 frtos alapít-
ványukat — mivel árvát Budára nem tudtak 
minden évben küldeni — visszautálják a 
Losonczon létesítendő internátus javára, mert 
hiszen tanítói árvaházakról, a közoktatási 
minister úr kegyes jóindulata, a nyugdíj-
alappal kapcsolatban úgyis kellő számban 
gondoskodik. A kartársi szeretet munkáját a 
gyűlés folyamata alatt is gyakorolták, a 
mennyiben 2 tanító gyermeke (Somlyó J. és 
Honéczy K. tanulók) részére 30—30 frtnyi 
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ösztöndíjat szavaztak meg. Örvendetes tudo-
másul vették a kir. tanfelügyelő ama kije-
lentését, hogy az iskolai rend védelme szem-
pontjából alkotott szabályrendeletet a vár-
megye a községi elöljáróságok útján fogja 
szétküldeni és köztudomásra juttatni. Ez 
intézkedés is hozzájárul a tanító és iskola 
iránt való tisztelet fokozásához és megerő-
sítéséhez. A közgyűlés az elnök indítványa 
folytán örömét nyilvánította dr. Pacséry 
Károly Nógrádm. kir. tanfelügyelőjének ren-
des minőségben való előléptetése fölött. Fon-
tos határozatokat alkottak a községi nép-
könyvtárak ügyében. Az egyesület kezde-
ményezése folytán alakult népkönyvtárakat 
tovább fejlesztik. Ismét két oly községben, 
hol idegen ajkúak is nagyobb számmal van-
nak, anyagi segítséget nyújtanak nép-
könyvtár létesítésére. A tisztújítás élénk 
mozgalomra és nagy tüntetésre adott alkal-
mat. Tomeskó Nándor, polg. isk. igazgató, az 
egyesület fáradhatatlan buzgalmú és a vár-
megyénél tanügyi czélokra való nagy ado-
mányok kieszközlésénél is felejthetetlen érde-
meket szerzett elnöke kijelenté, hogy nem 
óhajt tovább megmaradni az elnöki székben. 
A jelen voltak viharos éljenzése, 3—4 ízben 
meg-megújuló óvácziója, szives kérlelése sem 
volt képes őt eltéríteni szándékától. Eme 
másíthatatlan akaratnyilvánítása folytán a 
figyelem és érdeklődés tetőpontra hágott, 
midőn végre úgy oldották meg a kérdést, 
hogy az egyesület vezetésének súlypontját 
Salgó-Tarjánba tették át. Elnök lett Kóháry 
János, It. elnök Thaisz Lajos, főjegyző 
Magyar Béla, II. jegyző Nagy J. Tomeskót 
pedig tiszteletbeli elnökké s a volt főjegyzőt: 
Hábor Sándort, szintén érdemei jutalmául 
tiszteletbeli főjegyzővé választották. így ért 
véget a derék nógrádi kartársak ünneplése. 
Az ünnepség fényes sikerét előre lehetett 
látni, hiszen a b.-gyarmati polgári és elemi 
iskolai kartársak, továbbá a nagy-szécsényi 
kollegák, nemkülönben Wagner István kir. 
tanf. tollnok odaadólag buzgólkodtak a 
rendezésben s a szives vendéglátásban. Maga 
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a tombola, Débreczem Márton kollegánk ügyes 
és buzgó közreműködése folytán 100 frtnál 
több hasznot hajtott az internátus javára. 
Örvendünk, hogy szemtanúi lehettünk az 
elért nagy eredménynek. 

[3 Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye ált. ta-
nítóegyesülete f. é. julius hó 4-én tartotta évi 
nagygyűlését Kispesten. Az összegyűlt mint-
egy 200 tanító és tanítónő között ott láttuk 
Tóth Józsefet, a vármegye érdemes kir. tan-
felügyelőjét, Kispest nagyközségnek képviselő-
testületét és polgárságának szine-javát. Gosz-

tonyi József elnök a megjelent kartársakat mele-
gen üdvözölve, őket az egyesületi élet ápolására 
buzdította. Megemlékezett felséges királyunkat 
s hazánkat Erzsébet királynő tragikus halálával 
ért lesújtó nagy csapásról. A közgyűlés ebbeli 
fájdalmának jegyzőkönyvben ad kifejezést. 
Azután elnök a megjelent kir. tanfelügyelőt 
melegen üdvözölte. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi ministert és Zsilinszky Mihály 
államtitkárt a közgyűlés táviratilag üdvözölte. 
Ezzel a gyűlés megnyílván, Benedek Sámuel 
tan.-egy. főjegyző terjedelmes évi jelentésében 
számolt be úgy a választmány, mint a járás-
körök egész évi működéséről. Az országos 
tanítói nyugdíjtörvény revíziójáról Korányi 
József tartott előadást. Hozzászóltak: Pásthy K., 
Csepreghy F. és Kovács Gy. A közgyűlés az 
előadónak ama javaslatát, hogy a tanítói nyug-
díj az állami tisztviselők nyugdíjának szabály-
zata szerint revideáltassék s a szolgálati idő 
35 évre szállíttassák le, azzal fogadta el, hogy 
az ipariskoláknál is alkalmazott tanítók külön 
díjának nyugdíjba számítását nem találja 
kivihetőnek. A ,Tanítók Háza" létesítésének 
eszméjét, melynél Benedek S. volt az előadó, az 
egyesület nagy lelkesedéssel magáévá tette, meg-
valósulása érdekében gyűjtést indít és a Tóth 
József-féle alapítványt bizonyos kikötésékkel e 
czélra fölajánlja. Az egyesület alapszabályai 
módosításának ügyét Földes Károly újpesti 
igazgtótanító adta elő. Erre nézve a közgyű-
lés azt határozta, hogy az alapszabályokat bi-
zottság dolgozza ki s tegyen javaslatot. A 
gazdasági ismétlő-islwlákról Gönczi Ferencz 
tartott tetszéssel fogadott felolvasást. Felol-
vasónak dolgozatáért a közgyűlés jegyző-
könyvileg mondott köszönetet. A tanítóegye-
sület önsegély-egyesületének már-már elmérgese-
dett ügyére nézve Pásthy Károly az önsegély-
egyesület elnöke adott teljesen megnyugtató 
felvilágosítást. Az egyesület által kitűzött 
pályatételt: „A népiskola a magyar nemzeti 
állam kiépítésének szolgálatában" a biráló 
bizottság jelentése alapján Bartha József 
kecskeméti községi iskolai tanító nyerte el. 
Az egyesületi pénztár állapotáról és a Tóth 
József-féle árvaalapról Káger János egyesületi 
pénztárnok számolt be. Az árvaalap újabban 
tetemes összeggel szaporodott. Ma már 2500 frt-
ból álló összeggel rendelkezik. Végül az 
elnök beszámolt az Orsz. Bizottságban kifej-
tett egy évi tevékenységéről. A közgyűlés 
tudomásul vette s őt az Orsz. Bizottságban 
való képviseltetéssel egy évre újra megbízta. 
Az Eötvös-alap bizottságába Benedek S. fő-
jegyzőt küldte ki. A jövő évi közgyűlés 
helyéül Budafok jelöltetett ki. A közgyűlést 
társasebéd követte. A tanítók Kispest község 
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vendégei voltak. Felköszöntőt mondtak : Gosz-
tonyi J- a királyra, Tóth József dr. Wlassics Gy. 
közokt. ministerre, Zsoldos Kispest közönsé-
gére, Kovács Gy. Halász Ferencz ministeri 
osztálytanácsosra, Jóssá D. Béierffy Sándorra 
stb. Ebéd után táncz volt. (cz.) 

S A vasm. ált. tanítótestület körmendi 
járásköre tavaszi gyűlését Hegyhát-Hodászon 
tartotta meg M. Nagy Bálint járásköri elnök 
vezetése alatt. Jelen voltak a kör tagjai 
majdnem teljes számmal és több vendég. Elnök 
lelkes szavú megnyitójában kiemeli a közok-
tatási kormány áldásos működését, buzdítja 
a tagokat további munkásságra. Ezután 
Lórencz Zsigmond hodászi tanító tartotta meg 
gyakorlati tanítását a „Közönséges törtek 
alapfogalma" cz. tételről. Böröcz Mihály fel-
olvasta „Keleti Zsigmond emlékezete" cz. 
nekrologját. Németh Szilveszter „A tétlenség 
minden rossz kezdete" cz. dolgozatát olvasta 
fel, melyet a kör tagjai élénk figyelemmel 
hallgattak végig. Ezután M. Nagy Bálint ol-
vasta fel „Tanítók Háza" cz. munkáját, mely-
nek kapcsán beható megokolás után a kö-
vetkező határozati javaslatot nyújtja be: 
I. Állíttassék fel a T. H. internátussal és táp-
intézettel kapcsolatban Budapesten, még pedig 
egyelőre szerény ebi alakban, mindazonáltal 
szilárd alapon, mintegy külsőleg is a tanító-
ságot karakterizálva. II. 'tartalmazzon 50 szo-
bát 200 ifjú befogadására. III. A felépítési és 
berendezési költségek födöztessenek a tanítói 
nyugdíjalapból kölcsön fölveendő 400 ezer írt-
ból, valamint a már ezen czélra befolyt 
összegből. A vármegyék és egyesek által teendő 
alapítványok elfogadandók és a tápintézet 
alaptőkéjéhez csatolandók lesznek. IV. Mondja 
ki határozatilag minden tanítóegyesület, hogy 
tagjainak erkölcsi kötelességévé teszi az Eötvös-
alapba való belépést. A járáskör mindenben 
hozzájárult az indítványokhoz. Ezután több 
kebli ügy elintézése után a gyűlés végett ért. 

A A pozsonymegyei tanítótestület Stom-
fán tartotta meg fényes eredménynyel s a 
község intelligencziájának kiváló érdeklődése 
mellett ez évi (27-ik) közgyűlését. Jelen vol-
tak : Plachy Bertalan királyi tanfelügyelő és 
Alpári Lajos segédtanfelügyelő. Stomfa tót 
ajkú lakossága. Gond Ignácz plébános, szent-
széki ülnök, Nagy Lajos előljáró és Gratzer 
József igazgató élén igazi magyar vendég-
szeretettel üdvözölte az egyesületet. Alszeghy 
János testületi elnök szép megnyitója után 
a közgyűlés a magyar tanügy lánglelkű vezérét: 
Wlassics Gyula dr. kultuszministert egyhangú 
és frappáns módon megnyilatkozott lelkese-
déssel tiszteletbeli taggá választotta s erről 
ő nagyméltóságát távirati úton értesítette. 

Az egyesület házi ügyeinek elintézése után, 
az elnöki jelentés kapcsán a jelenvoltakat 
könyekig megható jelenet következett. Ugyanis 
a közgyűlés Nádasdi János vizkeleti tanító 
ötvenéves szolgálatának betöltése alkalmából 
azonkívül, hogy őt a legőszintébb kartársi 
szeretet ritka megnyilatkozásával üdvözölte, 
tekintettel nyomorúságos javadalmazására, neki 
az egyesületi segélyegyesület pénztárából 60, 
s a modori állami tanítóképző harmadik év-
folyamát jeles sikerrel végzett, dicséretes maga-
viseletű fiának, az intézet tanári kara aján-
latára 30 frt segélyt szavazott meg s nyújtott 
át. Ezután az Országos Bizottság s egyes 
társegyesületek megkeresésére tárgyaltattak: 
az Országos Közoktatási Tanác3 tantervjavas-
lata, Gremen (Garami) Béla, — a Tanítók 
Háza, Zádor Gyula, — a tanítóegyesületek fej-
lesztése, Iván fi Béla, s végül a nyilvános év-
záró vizsgálatok eltörlése, Kejha Károly elő-
adása nyomán. Az első tételnél a beható 
eszmecsere után megállapított hibák a jegyző-
könyv útján fognak illetékes helyen kifejezést 
nyerni. Az egyesületi élet fejlesztésére szük-
ségesnek tartja a gyűlés, hogy a munkás-
ságba az összes tagok vonassanak be és az 
igazolatlanul elmaradottak pénzbüntetésben 
marasztaltassanak el. A közgyűlés az évzáró 
vizsgálatok eltörlése mellett foglalt állást. 
A Tanítók Háza ügyében a közgyűlés az 
előadó javaslatait egyhangúlag határozattá 
emelve, az Országos Bizottság álláspontjára 
helyezkedett s az élőadó által a közgyűlésen 
körözött, az e czélra kibocsájtandó 10 frtos 
részjegyekre vonatkozó aláirási ív csakhamar 
szép összeget biztosított a Tanítók Házának. 
Elhatározták továbbá, hogy a testület 1000 frt-
tal alapítóként fog szerepelni az ügy keresztül-
vitelében s az összeget oly módon fogja élő-
teremteni, hogy minden tag e czélra a tagsági 
díjon kívül évente egy koronát fizet. Az egye-
sület kérvényt intéz a közoktatásügyi minis-
ter úrhoz, Pozsonymegye törvényhatóságához, 
hogy kedvező elintézést nyerjenek az Orsz. 
Bizottság által beadott kérvények; az egye-
sület választmánya, mint a T. H. bizottsága 
napirenden fogja a kérdést tartani és össze-
gyűjti az adományokat. Törekedni fog továbbá 
Pozsonyban felállítandó internátus létesítésére 
is. Nagy lelkesedést keltettek az előadó záró 
szavai: „Lássák majd azok, a kik utánunk 
következnek, hogy volt hazánknak ezeréves fenn-
állása idejében olyan tanítókara, mély követte 
a Megváltónak apostolaihoz mondott intelmét: 
fiaim, szeressétek egymást! S ebben rejlett 
szegénysége voltára nagy ereje, alkotóképes-
sége. Szegények vagyunk, Isten, ember látja, 
de ne feledjük, hogy a 28 ezer főnyi számban 
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még szegénységütik mellett is oly erő van, mely-
lyel nagy dolgokat lehet mívelni, ha az a sze-
retettel párosul. Szeressük egymást, tegyünk, ál-
dozzunk egymásért, hisz egy hazának tanítói 
vagyunk — és az ige testté válik!" Az indít-
ványok és átiratok letárgyalása után az Orsz. 
Bizottság ezidei augusztusi nagygyűlésére a 
testület képviseletében Alszegiig János elnök, 
Zádor Gyula alelnök és Gremen (Garami) 
Béla főjegyző küldettek ki. 

X Á liptómegyei általános tanítóegye-
sület újraalakulása. Ama súlyos társadalmi 
és nemzetiségi viszonyok, melyek Liptóvár-
megyét az utolsó évtizedben minden tekin-
tetben az abnormitás bomlasztó tüneteivel 
fenyegették, ezen megye népoktatásának ügyén 
is nyomokat hagytak, a mennyiben annak 
munkásait szétszórva, a legkétesebb gyanúsí-
tások és kísértések veszélyeinek tették ki. 
Liptóvármegye kir. tanfelügyelőjének tapin-
tatos buzgólkodása tette csak lehetővé, hogy 
a felekezeti és nemzetiségi gyanakodások út-
vesztőit áthidalva, megtörténhetett, hogy a liptó-
vármegyei általános tanítóegyesület tizenkét 
évi hosszas tetszhalálából feltámadt és újra 
alakult, hogy a megye fontos missziókra hiva-
tott néptanítóit a hazafiság, a kultúra és a 
testületi szellem magasztos eszméinek ápolá-
sában egyesítse. Az alakuló-gyűlést Liptó-
Szent-Miklóson tartották meg a királyi tan-
felügyelő felhívására összegyűlt 50—60 főnyi 
felekezeti, állami elemi e's polg. iskolai tanító-
ság jelenlétében. Kiszely Árpád kir. tanácsos, 
tanfelügyelő meleg szavakkal üdvözölte s buz-
dította a megjelenteket ama fontos felada-
tokra, melyeket népoktatásügyünk a liptó-
megyei általános tanítóegyesülettől várhat. 
Majd fölkérte a gyűlést egy kijelölő-bizottság 
választására, melynek jelölései alapján meg-
választatott a tisztikar. Elénk éljenzés között 
egyhangúlag megválasztatott elnökké Skonyár 
Gusztáv állami polgári iskolai igazgató, I. al-
elnökké Scholtz Ede (Vichodna), II. alelnökké 
Fischer Lipót (helyb. izr. el. isk. igazgató); 
főjegyzővé Jieöthy Wladimir polg. isk. tanító, 
I. aljegyzővé Korbász Vendel helyb. r. kath. 
isk. tanító, II. aljegyzőnek Kirchmayer Győző 
helyb. áll. isk. tanító; pénztárnoknak Uram 
Gergely helyb. ág. ev. isk. tanító, ellenőrnek 
Kacz Henrik izr. tanító, könyvtárnoknak Orbán 
Nándor polg. isk. tanító, a tanszertár őrének 
Halló Gyula (Kis-Palugya). Választottak továbbá 
egy központi 9 tagú választmányt. A megyei 
egyesület három járáskörre osztatott, még 
pedig: liptószentmiklósira (elnök Istvánffy 
Gyula polg. isk. tanító), liptóúj várira (elnök 
Sztaviarszky Romuald), rózsahegyire (elnök 
Stefcsek Lajos). A régi alapszabályok revideálá-

sára kiküldettek a járási körök elnökein kívül 
Kroneroff József, Labay János és Klapács 
András. Elhatározta továbbá az egyesület, 
hogy belép az Eötvös-alapba 100 frttal alapító-
tagnak s a Tanítók Háza felállításának érde-
kében fölír a vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez. A tagsági díj megállapítása (1 forint) 
s a pénztári ügyek rendezése után Stefcsek 
indítványára a megalakult egyesület nagy 
lelkesedéssel megválasztotta Kiszely Árpád 
kir. tanácsos, tanfelügyelőt a liptómegyei ált. 
tanítóegyesület örökös díszelnökévé, ki is a 
választást megköszönve, 30 frttal belépett az 
egyesület alapító-tagjai sorába. A gyűlés ez-
után élénk ovácziók között oszlott szét. 

Az egri főegyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület miskolczi járásköre évi rendes 
gyűlését Miskolczon tartotta meg Blazsejovszky 
Ferencz apát-esperesplebános elnöklete alatt. 
Az elnök nagyszabású és a tőle már meg-
szokott ékesszólással előadott s a tanítókra 
a mostani időben váró nagy feladatokról 
szóló megnyitó beszédet tartott. Számos tárgy 
közül kiemelendő Nagy Gyula felsőmiskolczi 
tanító szabad előadása a szőllészet köréből. 
0 a földmívelésügyi m. kir. ministerium által 
Tarczalon rendezett szőllészeti tanfolyam hall-
gatója volt s az ott szerzett gazdag tapasz-
talatai és ismeretei alapján a szőllőterületek 
rekonstrukcziójára vonatkozó s a tagok figyel-
mének folytonos ébrentartásával egy óráig 
tartó nagysikerű előadást tartott. Siroky Imre 
alsómiskolczi tanító a tanítói közszellemről 
és annak a tanügyre való hatásáról tartott 
igen sikerült felolvasást, melyet a gyűlés nagy 
tetszéssel és éljenzéssel, Blazsejovszky Ferencz 
apát-esperes pedig elismerése kíséretében egy 
darab cs. és kir. aranynyal jutalmazott, vala-
mint Nagy Gyula előadása is jövőre buzdí-
tásul egy darab cs. és kir. arany jutalomban 
és jegyzőkönyvi elismerésben reszesült. A 
Tanítók Házára vonatkozólag Siroky Imre 
miskolczi tanító azon indítványát fogadták el, 
hogy a magok körében gyűjtést rendeznek és 
ezt folytatják minden évben, addig, míg a Taní-
tók Háza Budapesten fölépül. Elénk eszmecsere 
folyt a tanítók és az iskola védelme tárgyában 
alkotandó szabályrendelet tárgyalásakor. A 
gyűlés végül abban állapodott meg, hogy a 
mennyiben ezen szabályrendelet életbelépte-
tése az iskola és tanító tekintélyére fölemelő-
leg hatna és hogy ennek jótékony eredmé-
nyeiben az egri főegyházmegyébe tartozó összes 
tanítók részesüljenek, megbízza az egri választ-
mányi nagygyűlésre kiküldött Hamzus Kálmán 
és Nagy Lajos választmányi tagokat, hogy 
ezen szabályrendeletnek megyénk területén is 
mielőbbi életbeléptetése érdekében a választ-
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mányi gyűlésen erre vonatkozó javaslataikat 
tegyék meg. 

® A balogvölgyi ág. ev. tanítótestület 
a napokban tartotta meg évi közgyűlését 
Perjésén, JTárton Gyula elnöklete alatt; 
Ckriastély Gyula balogvölgyi dékán, Vitéz 
Lajos lelkész s más vendégek jelenlétében. A 
„Tanítók Házá"-ról Laurenczy János titkár 
tartott lelkesítő előadást s indítványára a 
közgyűlés egyhangúlag a következő határoza-
tot hozta: „A testület a „Tanítók Háza" eszmé-
jét lelkéből s szive egész melegével üdvözli; 
annak keresztülvitelére vonatkozó határozatokat 
egészben és részleteiben elfogadja s a „Tanítók 
Háza1' czéljaira egyelőre 5 évre, minden tagja 
után évenkint 1 korona díj fizetésére kötelezi 
magát s tagjainak erkölcsi kötelességévé teszi 
az Eötvös-alap rendes tagjai közé való belépést.'1 

Egyéb kebli ügyek elintézése után a tisztikar a 
következőkép alakult meg egy évre. Elnök lett : 
Marton Gyula perjései, titkár Hrvol Dániel 
derencsényi, jegyző Burró Imre pápocsi, könyv-
es pénztáros Szivák Dániel szilistyei tanító. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közokta tásügyi min i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: a rimaszombati 
takarékpénztárnak, a mely az ottani „Gizella" 
óvó intézetnek valamint a közs. fiu- és leány-
iskolának 130 frtot adományozott. 

Kinevezte: Barkó Béla középisk. tanár-
jelöltet a dobsinai áll. polg. isk.-hoz a XI. 
fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; Kürthy Mária oki. 
muukatanítónőt az újvidéki áll. polg. leány-
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítónővé; 
Csöke Teréz oki. polg. isk. tanítónőt a szilágy-
somlyói áll. felső leányisk.-hoz a XI. fiz. osz-
tályba segédtanítónővé; Ponta Szilárd oki. 
tanítót a tornyai áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Batkovits Mária oki. tanítónőt az óver-
bászi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Gegus 
Ilona oki. polg. isk. tanítónőt az újpesti áll. 
polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítónővé ; Mayr Károlyné oki. polg. isk. 
tanítónőt a beszterczei áll. polg. leányisk.-hoz 
a XI. fiz. osztályba segédtanítónővé; Munteán 
Octavia oki. tanítónőt a brassói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Szomgott Jozefa oki. 
munkatanítónőt a nagyenyedi áll. polg. leány-
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba s.-tanítónővé; Vargha 
Zsuzsánna oki. óvónőt a topánfalvi áll. óvóhos 
óvónővé. 

Áthelyezte: Biószeghy Ilona rákosdi áll. el. 
isk. tanítónőt a szolyvai áll. el. isk. hoz jelen 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Freész András 
szaári szolgálatképtelen r. kath. tanítónak 

évi 560 frtot; Simkó István békéscsabai róm. 
kath. tanítónak évi 630 fr tot ; Zimmermann 
József borossebesi róm. kath. tanítónak évi 
380 frtot; Klimó János zólyomvámosi munkakép-
telen ág.hitv. ev. tanítónak évi 240 frtot; Melczer 
Ede dobsinai munkaképtelen közs. polg. isk. 
tanítónak évi 770 frtot; Halus Etel treneséni 
munkaképtelen közs. tanítónőnek évi 300 frtot; 
Zsákovics Ferencz munkaképtelen bényi róm. 
kath. tanítónak évi 310 fr tot ; Füry Lajos 
egerlövői munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
340 frt. 

Yégkielégítést utalványozott: Boksa László 
szárazpataki volt gör. kath. tanítónak 150 frtot. 

Arvaliázba való fölvételét elrendelte: 
néh. Erdős Károly Vazul nyíregyházi volt 
gör. kath. tanító János nevű árvájának a 
kecskemétibe; néh. Hrdina Hannibál turócz-
szklenói volt r. kath. tanító Gyula nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Lichtner 
János gyékényesi volt r. kath. tanító Mária 
nevű árvájának a kecskemétibe; néh. Králik 
Henrikné szül. Both Julia bellusi r. kath. 
volt tanítónő Gyula nevü kiskorú árvájának 
a kecskemétibe; néh. Schveiczer Kálmán per-
laki volt áll. el. isk. tanító Ernő nevü kiskorú 
árvájának a kecskemétibe; néh. Krajcsovics 
István beczkói volt ág. hitv. ev. tanító Ilona 
és Jenő nevű kiskorú árváinak a kecskemétibe. 

O Kitüntetett tanító. Majlien Ferencz 
muraszentmártoni kántortanító,Margitai József 
csáktornyai tanítóképző-intézeti igazgató s 
lapunk munkatársának atyja részére O Felsége 
által 40 évi hű szolgálatokért alapított „Signum 
laboris" díszérem adományoztatván, Csertán 
Károly Zalavármegye alispánja tűzte azt föl 
e hó 2-án az ünnepelt veterán tanító mel-
lére Mura-Szent-Mártonban ezereket számláló 
közönség jelenlétében. Ugyancsak ez alkalom-
mal nyújtotta át dr. Buzsicska Kálmán kir. 
tanfelügyelő a vallás- és közoktatásügyi minis-
ter rendeletét, melyben a nyugalomba vonuló 
tanítónak ötven évet meghaladó buzgó műkö-
dése elismeréseül köszönetét nyilvánította. 
Kecskés Ferencz esperes-plebános könyektől 
meghatva búcsúzott el hü munkatársától és 
a község népe nevében a szeretett és tisztelt 
tanítótól. Mindenkit mélyen megindító szavak-
kal ecsetelték a szónokok az ünnepelt tanító 
egyéni és társadalmi erényeit s a jó tanító 
nagy hivatását s azon feledhetetlen érdeme-
ket, melyeket az ünnepelt községének jó irányú 
nevelésében ötven éven át szerzett. 
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Vén hársfa árnyékában. 
Vén hársfa árnyékában megpihenni 
Fáradt lelkemnek oh be jó e helytt; 
A messze tájon némán elmerengni, 
Nem látva nézni, nézni s elfeled>ii 
A bánatot, mit szivem mélye rejt: 
Oly jól esik! nem fáj már semmi, semmi! 

Hullatja rám a hárs könnyű virágit 
S én mozdulatlan tűröm, mint szobor; 
A nyugvó napnak fénye megvilágít 
fis, búcsu-csóknak vélve végsugárit, 
Szivemben égi béke, csönd honol 
S ez, úgy érzem, hogy más, hogy jobb világ itt. 

S a mint így ülök, niegvirágozottan: 
Ifjúnak vélem újra magamat; 
Szivemben alvó érzés lángja lobban 
S bűvös varázs alatt, megváltazottan, 
Nem átkozom, de áldom sorsomat, 
Feledve, hogy soká mily bábja voltam. 

Szivemben rést tör új remény sugára. 
Igaz, sokáig küzdtem hasztalan, 
De tán a sok vihartelt éjszakára 
Derül fölöttem is csak valahára 
S elérem azt, mit vágytam untalan 
S mi annyi meddő harcznak volna ára. 

Mint láng között salakjuk vesztik érezek, 
Tisztulva kezdek egy új életet; 
Sarjadnak régi törzsön a remények, 
Karomba! friss erőt feszülni érzek, 
Betölti pezsgő vágy a lelkemet: 
Ki tetszhalott valék, ah! újra élek! 

De szellő jő és meglegyint enyélgve, 
Lefújja rólam hárs virágait.... 
Mint sas lehűli a légből, szárnya szegve, 
S golyó ha éri, kószáiról a zerge: 
Ugy hull le rólam a varázslat itt; 
Beményék, új vágy, friss erő: feledve. 

Azért vén hársfa árnyában pihenni 
Fáradt lelkemnek mégis jó e helytt; 
A messze tájon némán elmerengni, 
Nem látva nézni, nézni s elfeledni 
A bánatot, mit szivem mélye rejt: 
Oly jó! ilyenkor nem fáj semmi, semmi! 

Ujváry Béla. 

I R O D A L O M . 

„Politikai és Közgazdasági Évkönyv." A 
„Politikai Hetiszemle" kiadásában és Székely 
Sámuel szerkesztésében ez év október havá-
ban „Politikai és Közgazdasági Évkönyv" 
czímű munka jelenik meg. Az érdekesnek 
Ígérkező Évkönyv Magyarország politikai, 
közgazdasági és kulturális helyzetét, vala-
mint fejlődését fogja évről-évre nemzetközi 
keretben bemutatni. A komoly irányú évkönyv 
a legújabb statisztikai és hivatalos adatok 
felhasználásával készül. Nemcsak a hazánkat, 
hanem a külföldet illető minden olyan adat, 
melynek ismeretére szüksége van a művel-
tebb közönségnek, benne lesz ebben a 
magyar nyelvű évkönyvben, a mi a jövőre 
nézve teljesen fölöslegessé teszi a Whitaker's 
Almanach, a Statesman's Jear-book, a gothai 
Hofkalender s ehhez hasonló külföldi munkák 
használatát. Az 500—600 oldalra terjedő 
Évkönyv előfizetési ára diszes angol kötésben 
4 frt. Az összeget legczélszerűbb postautal-
ványon a következő czímre küldeni: „Poli-
tikai Hetiszemle" kiadóhivatala, Budapest, 
VIII., Sándor-utcza 19. 

Gaál Mózes, a ki ujabban Verne munkáit 
magyarra fordítja, bámulatos tökéletességgel 
tolmácsolja Verne gyönyörű regényeit. A 
Franklin-Társulat e regényeket most olcsó 
füzetes kiadásban bocsátja közre az eredeti 
franczia kiadás pompás képeivel. A most 
megjelent 117—127. füzetekben befejeződik 
a „Sztrogoff Mihály utazása" és megkezdődik 
a „Hatteras kapitány" czímű regény. A füzetek 
megszerezhetők a kiadónál (IV., Egyetem-
utcza 4. sz.) és minden hazai könyvkeres-
kedésben. Egy-egy füzet ára 20 kr. 

„Népiskolai irka." Szerkesztette Kerekes 
József kecskeméti községi tanító, ki e mun-
kájával az Írástanításra vonatkozó legjobb 
módszertani elveket igyekezett érvényre jut-
tatni. Az irkák kiadója Fekete Mihály könyv-
kereskedő Kecskeméten, ki az Írástanítás iránt 
érdeklődők kívánságára szívesen küld az irkák-
ból egy mintasorozatot ismertetéssel együtt, 
minden díj nélkül. Szívesen ajánljuk kartár-
saink figyelmébe. 
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T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a. 
Sziebert M. Mint özvegységre jutott nyug-
díjas tanító, ha ismét megnősül, özvegye sem-
mit sem kaphat a nyugdíjalapból. — Mustos 
G. A korpótlékról szóló törvény óvónőkre 
nem vonatkozik. Kérvénye tehát nem nyújt-
hatna alapot arra, hogy az óvóiskolafentartó 
községet korpótlék kiutalványozására lehetne 
szorítani. — T. Gy. Magyarád. Ha a tanítói 
pályát elhagyja, az azzal járó jogokat is 
elveszti. Ha katonai szolgálati kötelezettsége 
alatt lép le erről a pályáról, akkor a pót-
tartalékból — ha abba nem sorsszám szerint 
és nem mint kevésbbé alkalmas jutott — 
kiveszik és a tényleges katonai szolgálat azon-
nali teljesítésére kötelezik. Egy kivétel azon-
ban van; t. i. az önkéntességi jogot, 
ha arra már a sorozáskor megvolt az igénye, 
továbbra is megtartja. (L. 1889. évi 
YI. t.-cz. 32. §.) — N. J. Szelcze. Kezéhez 
jutott-e mára nyugdíj könyve cske ? Az 1868 év 
előttiek képesítése más szempont alá esik. 
Ezt a körülményt a törvény is figyelembe 
vette. — Bota István. Szünidei fizetését 
jelenlegi állása után kell kapnia, mivel f. évi 
február 15 óta már ott működik mint meg-
választott tanító. — Kalmár I). Az 1868. 
évi t.-cz. 35., 36. §§-ai érvényben vannak. 
Végrehajtásuk tárgyában többrendbeli min. 
rendelet jelent meg, sőt más törvény (1875. 
évi XXIX. t.-cz., 1875. évi XLV1I. t.-cz., 
1883. évi XL VI. t.-cz.) is érinti ezeket. — 
K. M. Ha felekezeti vagy egyéb iskolát ala-
kítanak át községi iskolává, annak tanítójá-
ról valamely módon gondoskodni kell. A polg. 
közs. iskolaszékek számára kiadott utasítás 
22-ik §-a értelmében, ha egyébként nem 
történt volna intézkedés a volt isk. tanítójá-
ról, akkor az iskolaszék gondoskodjék róla, 
hogy az illető vagy a közs. iskolában alkal-
maztassák, vagy az 1875. évi XXXII. t.-cz. 
11. §-a értelmében nyugdíjaztassák, vagy leg-
alább addig, míg másutt állomást nem szerez, 
a község és az ülető felekezet valamely módon 
eltartsa. Egy izr. isk. megszüntetése alkalmá-
ból a közokt. min. úr 1886. évi 39.455. sz. a. 
igen fontos rendeletet adott ki, melyről már 
szóltunk alkalomadtán lapunkban. Erre ismé-
telve ráirányozzuk a közfigyelmet. — K. L. 
(Jzún. 1. Az utóbbit illeti mind a kéthavi 
fizetés. Nem. 2. Nem felezendők. 3. Nem 
köteles; de mint kölcsönt visszakérheti. — 
K. Gy. Nem illik, de joga van hozzá. Birál-
gatási joga azonban nincsen. — T. D. Hal-
mágy. Nem lehet külön tárgy. Az olvasmá-
nyok alapján is tanítható. — K.-ig. 1. A 
helyi viszonyok ismerete nélkül nem nyilat-

kozhatunk határozottan. Az éneket ön, mint 
kántor, köteles tanítani. 2. A hatóság joga 
ebben belátása szerint intézkedni. — P. N.-
Sz.-Miklós. Bélyegköteles. — Magánügyben 
ezentúl választ senkinek sem adunk a lapban; 
a ki ilyen ügyben választ kiván, mellékeljen 
leveléhez pontosan megezímzett levelező-lapot 
(nem bélyeget!) „Postafordultával" csak oly 
kérdésekre válaszolhatunk, a melyekre rögtön, 
az Íróasztalnál lehet felelni; utánjárást kivánó 
ügyekben nem lehet „postafordultával" vála-
szolni. A ki tőlünk szívességet vagy szolgálatot 
kér, ne feledkezzék meg a Szathmáry alapról, 
a mely tudvalevőleg tanítóárvák alapja. — 
— B. S. Zalabér. A középiskolai tanterv 
könyvárusi uton nem kapható; a Népnevelők 
Lapja folyó évi 24-ik számában közli a 
minister rendeletét; kérje e lap kiadóhivata-
lától (VI. Teréz-körút 3.) az illető számot. — 
V. J. Petrovácz. A kisdedóvási törvény 52. §-a 
intézkedik a szünidőről, mely a helyi viszo-
nyok szerint télen vagy nyáron adandó a 
felügyelő-bizottság által s egy hónapnál to-
vább nem terjedhet. Ezenkívül hetenkint 
egy félnap, az intézet helyiségeinek kitiszto-
gatása végett. — B. D. 1. Április végén kellett a 
folyamodványt beadni. 2. A „megbizott" állás 
nem biztos; fizetésük 500 frt. 3. Szept. elején 
nyernek megbízást. 4. Csak külön értesítést 
kapnak. — Polg. isk. magánvizsgálat tárgyá-
ban a közokt. min. úr 1897. évi 48.460. sz. a. 
bocsátott ki rendeletet az addigi eljárást sza-
bályzó intézkedés pótlásául. Ez újabb rende-
let 3-ik pontjában van az, hogy „ha abban 
a tankerületben, melyben folyamodó lakik, 
polgári iskola fönnáll, akkor más tankerület-
ben levő polg. iskolához vizsgaengedélyt 
nem nyerhet." — S. E. Mosócz. Ha csak 
az első félévben járt iskolába s betegség 
miatt kénytelen volt kimaradni: a második 
félévre nem fizet tandíjat. — Gazdasági szak-
tanító. Anyakönyvi napló helyett fölvételi hasz-
nálható. Gazdasági ismétlő-iskola részére külön 
anyakönyvi napló nincs. — F. J. Moór. 1. A 
gyümölcsészeti tanfolyamra első sorban faiskola-
kezelőket vesznek föl, de, ha hely van, más 
oki. tanítókat is. 2. Ha az illetékes hatóság 
megbízta vele: lehet. — M. M. R.-Szászka. 
A lap küldése (vájjon hányadszor üzenjük ezt 
meg ?) a kiadóhivatalra tartozik; áttettük oda, 
de aligha teljesíthetik, mert elmaradt példányt 
a megjelenés után legalább egy héttel kell rekla-
málni, nem pedig egy évvel később! — V. J. 
H.-Nánás. Mivel a kiadóhivatal takarékoskodik 
a példányokkal, föltejjesztést teszünk ez irány-
ban a nagyméltóságú ministeriumhoz. — Z. 
G. Kiskörös. 1. Nem. 2. Erre nem kell ren-
delet, mivel törvényben van kimondva, hogy 
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véglegesen csak okleveles egyén alkalmaz-
ható. — H. I. 1. Onkéntesi évére ne mond-
jon le, hanem az egyházi hatósággal egyet-
értve gondoskodjék helyettes tanítóról. Miként 
a tanítók katonai ügyeiben írt czikksoroza-
tunkból láthatja, sem az államkormány, sem 
a székesfőv. hatósága nem adják meg az 
önkéntesi évét szolgáló tisztviselőnek, taní-
tónak az évi fizetését; ellenben állását fen-
tartják részére. Az ön esetében is azt tartanok 
a legméltányosabb eljárásnak, ha az ön fize-
tése terhére gondoskodnának alkalmas helyet-
tesről. 2. A fizetésétből a helyettes díjazása 
ntán esetleg fenmai-adó összeget véleményünk 
szerint jogosan kívánhatja önmaga részére. — 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Petőfi-ünnep. Folyó hó 31-én lesz 50 

éve, hogy Petőfi Sándor a segesvári harcztéren 
hősi halált halt. A Petőfi-Társaság azon fára-
dozik, hogy e napon Segesvárott nagyszabású 
nemzeti ünnepet rendezzen. A Társaság kül-
döttsége a julius 30-án megtartandó ünnep és 
a Petőfi-ház érdekében emlékiratot adott át 
Wlassics ministernek, a ki e nemzeti ünnep 
iránt melegen érdeklődik. A segesvári emlék-
beszéd tartására Jókai Mórt kérték föl, de az 
agg költő gyöngélkedése miatt nem mehet 
le Segesvárra. A Petőfi-Társaság meghívja az 
ünnepre a kormányt, az országgyűlés mindkét 
házát és a közművelődési intézeteket, vala-
mint az összes törvényhatóságokat; ezenkívül 
közreműködik, hogy az országban minél több 
helyen megüljék julius 30-ikát. Jókai Mórt 
is fölkérik, hogy készülő nagy költeményét, 
az Apotheozist juttassa el a vidéki színhá-
zaknak is. 

— Világ folyása a külföldön. A belga 
forradalmi mozgalmak, midőn e sorokat írjuk, 
elcsöndesedtek. A kormány visszavonta a 
választás: törvényjavaslatot s most az ország új 
képviselő-választások elé néz. A klerikálisok 
uralmának egyidőre alighanem vége lesz Belgi-
umban. — Milán szerb király ellen merényletet 
intéztek folyó hó 6-án. Milán királyt egy 
golyó a hátán súrolta, de sebe nem veszélyes. 
A kocsiban mellette ülő Jjökics őrnagy ko-
molyabb sebesülést szenvedett: két golyó érte 
és sebébe ruhafoszlányok is jutottak. A 
merénylő Knezevics Gyuro boszniai szárma-
zású elcsapott tűzoltó-legény, a kiről azt mond-
ják, hogy Pasics radikális pártvezérnek az 
inasa. Milán király a merénylet után nyíltan 

vádolta a radikálisokat és a vizsgálat, állí-
tólag, megállapította, hogy Knezevicsnek bűn-
társai vannak. Folyó hó 7-én számos elfogatás 
történt: a radikális központi bizottság tizen-
négy tagját vetették börtönbe s Pasicsot rend-
őri felügyelet alá helyezték. A rendőrség 
azt állítja, hogy Montenegróból kiinduló ösz-
szeesküvésről van szó. — A mult hét leg-
fontosabb külpolitikai eseménye a német 
császár látogatása Bergenben egy franczia 
iskola-hajón, tehát franczia területen. A német 
császár a franczia hajónak nem csak tisztjeit, 
de kadétjeit is meghívta magához ebédre és 
barátságos sürgönyt váltott a franczia köz-
társaság elnökével. Németországnak e köze-
ledését Francziaországhoz érdeklődéssel kiséri 
az európai közvélemény s most már való-
színű, hogy a német császár, ha valami közbe 
nem jő, meglátogatja a jövő évi párisi ki-
állítást. 

— Tárgyhalmaz miatt az Egyesületi élet 
és a Tanácsadó egy részét, valamint több 
kiszedett czikket lapunk jövő számára kellett 
hagynunk. Az érdekeltektől szives elnézést 
kérünk. 

— A Tanszermúzeum és Pedag. Könyvtár 
elhelyezése tárgyában Neményi Imre dr. kir. 
tanácsos, tanfelügyelő elnöklésével tanács-
kozás volt a közoktatásügyi ministeriumban. 
Ajánlani fogják a ministernek, hogy addig 
is, míg a Tanítók Háza fölépül, a Tanszer-
múzeum és a Pedagógiai Könyvtár a Ma. Ta. 
Kaszinójában helyeztessék el. A „Nemzeti 
Iskola" nem helyesli ezt a határozatot s azt 
mondja, hogy oly nemzeti kincset, mint a 
milyen a Tanszermúzeum és a Pedagógiai 
Könyvtár, nem volna szabad egy társadalmi 
intézményre bízni. 

— A Tanítók Háza kérdésével a Polgár-
iskolai Egyesületnek f. hó 2-án tartott köz-
gyűlése is foglalkozott és kimondta, hogy a 
Tanítók Háza létesítését helyesli s a G-öőz 
József dr. által e czélra befizetett 200 koronát 
öt év alatt 2000 koronára kiegészíti és ajánlja 
minden egyes polgári iskolai tantestületnek, 
hogy tetszés szerint — 5 évnél nem hosszabb — 
idő alatt legalább 200 koronára menő alapít-
ványt tegyen. Az egyesület a Tanítók Háza 
létesítésekor gondoskodni fog arról, hogy az 
alapítványai alapján szerzendő jogait meg-
felelő módon biztosítsa. 

— Gróf Zichy Jenő, az ipolysági kerület 
országos képviselője, az ipolyveczei ev. egyház 
leégett iskolájának fölépítéséhez 100 frtnyi 
kegyadománynyal járult. 
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— Tanítók szanatóriuma. Trencsénvár-
megye derék tanító-egyesülete, melynek buzgó 
elnöke Bocsek György, f. hó 2-án nyitotta 
meg szanatóriumát Trencsén-Tepliczen. A sza-
bályzat szerint fölvettek 3—3 hétre 5 férfit 
és 3 nőt; e szerint julius hó 2-tól 23-ig 8, 
és julius hó 28-tól augusztus hó 14-ig 8, 
tehát összesen 16 tanítót és tanítónőt. A be-
rendezés költségeire: b. Popper A. 100 frtot, 
Osztrolúczky Géza és Schreiber J. unokái 
25—25 frtot; gr. Sizzó-Noris Kristóf 10 frtot 
adományoztak, s így az egész fölszerelés az 
egyesületnek csupán 50—60 írtjába került. 
A szanatóriumba fölvett beteg tanítók a fürdő 
igazgatósága részéről a szanatóriumi orvos 
által előírt bármilyen fürdőkre ingyen jegyet 
kapnak s a hetenkint a fürdő-alapra fize-
tendő 30 kros díj kivételével az összes fürdő-
díjak fizetése alól fölmentettek. — Itt említjük 
meg, hogy Trencsénmegye tanítóegyesületé-
nek könyvtára szépen gyarapodik s hogy a 
Tanítók Háza eszméjét az egyesület dicsére-
tes módon fölkarolta. Az Országos Bizottság 
javaslatát a 9 jkör minden pontjában elfo-
gadta. A legközelebb megtartandó nagy választ-
mányban a határozat az lesz, hogy 1000 frtos 
alapítványt tesz le az egyesület e nemes czél meg-
valósítására, mely összeget önként váló hozzá-
járulássál 3 év alatt fizeti le. A nagygyűlést 
csak szeptember hó első felében tartják meg. 

— Jubileum és alapítvány. Blum Salamon 
igazgató-tanító jubileumát junius hó 27-én 
az Oltani hivatalos körök és értelmiség nagy 
részvéte mellett tartották meg IJj-Verbászon. 
Most arról értesülünk, hogy az érdemes igaz-
gató-tanító 300 koronás alapítványt tett szor-
galmas és jó magaviseletű tanulók részére. 

— Jubileum. Mutne árvamegyei község 
folyó hó 20-án készül megünnepelni derék 
kántortanítójának, Klóhány Jánosnak félszá-
zados jubileumát. Az árvái tanítók e nesztora 
hosszú ötven éven át volt Mutnén a népne-
velés buzgó harczosa, s érdemeinek elismeré-
seül már 1876-ban a koronás ezüst érdem-
kereszttel tűntette ki 0 Felsége. 

— I)r. Ében arab számgépéhez számos 
ábrával ellátott új, épp oly világos, mint 
rövid használati utasítás jelent meg és kap-
ható Zsámbokon (Pestm.) dr. Ében Mihály 
plébános úrnál. A használati utasítás kiemeli 
különösen azt, hogy bár a tizes számrendszer 
ismertetése a kijelölt pontok nyomán a többi-
től függetlenül külön is eszközölhető, teljes 
tanítási sikert csak úgy érhetni el, ha az első 
osztályon kezdve haladunk a felsőbbekbe; 
ily módon minden előkészület és tanulmá-
nyozás fölöslegessé válik, s önként föltárul 
e tanszer sokoldalú használhatósága. Ajánljuk 

olvasóinknak, hogy egy lev.-lapon kérjék ezt 
a használati utasítást, mely meg fogja győzni 
őket az arab számgép kitűnő használható-
ságáról. 

— Az esztergomi érseki kisdedóvónő-
képző intézetbe felvétetni óhajtó növendékek 
a bibornok herczegprimás ő eminencziájához 
intézzék folyamodványukat, melyhez mellék-
lendők: a) keresztlevél; b) a legutóbbi két 
tanévről iskolai bizonyítvány; c) orvosi bizo-
nyítvány a testi épségről; d) a második véd-
himlőoltást igazoló bizonyítvány; e) ha a 
folyamodó a megelőző tanévben iskolába nem 
járt, erkölcsi bizonyítvány a saját plébánosá-
tól. Az intézetben internátus nincs; a növen-
dékek tisztességes családoknál hónaponkint 
16—18 frtért teljes ellátást kaphatnak. 15 
tanuló az alapító bíboros herczegprimás ő 
eminencziája különös kegyéből ingyenes élel-
mezésben részesül. 

— „Pedagógiai Kalauz" czímű munkám 
kétszeres terjedelmű lett, mint a hogy ere-
detileg terveztem; ennélfogva t. előfizetőim 
nyertek többet, én pedig a nyomdásznak fizet-
tem többet. E miatt a könyvet előfizetőimnek 
csak bérmentetlenül küldhetem el, miért el-
nézésüket előre kikérem. E hónap folytán a 
munka minden tisztelt előfizetőmnek kezéhez 
jut. Bolti árát 80 krra tettem, hogy a leg-
szegényebb tanító is megvehesse. Kapható 
Fekete Mihály könyvkereskedőnél Kecske-
méten és nála rendelhető meg. Kun-Félegy-
háza, Soós Antal, kép. tanár. 

— Kérelem. Statisztikai adatok gyűjtése 
czéljából tisztelettel kérem a megyei tanító-
egyesületek igen tisztelt titkárjait, illetve 
jegyzőit, legyenek szívesek engem röviden 
értesíteni, hogy létezik-e megyéjük területén 
tanító és iskola védelmére vonatkozó szabály-
rendelet, s hogy az mikor hozatott. Vág-
Vecsén (Nyitramegye), Kovács Endre, állami 
iskolai igazgató, megyei tantestületi főjegyző. 

— Méhészeti előadások. A méhészeti szak-
tanárok folyó évi julius hónapban az alábbi 
napokon és helyeken tartják előadásaikat. 
1. Tóth János első kerületi, székhelye Kis-
Kun-Pélegyháza. 14-én Adán a földmíves-
ikolánál, 15-én Moholon, 17-én Monoron, 
18., 19., 20-án Isaszegen a korona-uradalom 
Szent-György-majorjában, 21-én Vámos -
Györkön. 2. Abaffy József második kerü-
leti, székhelye Pápa. 13-án Badacsony-Toma-
jon, 15-én Kéthelyen, 16-án Marczaliban, 
17-én Bökényen, 18-án Felső-Segesden, 19-én 
Nagy-Atádon, 20-án Szulokon, 22-én Siófokon, 
23-án Balaton-Füreden. 3. Valló János har-
madik kerületi székhelye Pozsony-Ligetfalu. 
13-án Alsó-Szrnyón, 14-én Trencsénben, 15-én 
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Felső-Szrnyén, 15-én Illaván, 16-án Belluson, 
16-án Felső - Kocskóczon, 17-én Ledniczen 
(Puclió mellett), 18-án Vöröskörapelchován, 
19-én Rovnen (Puchó mellett), 23-án Kis-
Ugyicsen, 24-én Pelyváron, 25-én Nemes-
Kottcsón, 26-án Kollároviczon.o 4. ^Rózsa 
János negyedik kerületi, székhelye Sárospatak. 
15., 16., 17., 18-án a munkácsi tejgazdasági 
iskolánál, 20-án a rimaszombati földmives-
iskolánál, 21-én Jánosin, 22-én Serken, 23-án 
Harmaczon, 24-én Velkenyen, 25-én Zádor-
házán, 26—27-én Hetén. 5. Forgács Lajos 
ötödik kerületi, székhelye Arad. 13-án N.-
Sikarlón, 14—15-én Erdő-Szadán, 17-én 
F.-Bányán, 18-án Laczfalun, 19-én Baj-
falun, 20-án Szakálos-Dombán, 21-én Fekete-
falun, 22-én Tőkésen. 6. Abend András hato-
dik kerületi, székhelye Nagy-Enyed. 13-án 
Prépostfalván, 14-én Szászhalomban, 15-én 
Retenben, 16-án Báránykuton, 17-én Wol-
dorfon, 18-án Mohán, 20-án Szász-Keresz-
turon, 21-én Miklóstelken, 22-én Szász-
Kézden. 7. Nagy János hetedik kerületi, 
székhelye Kolozsvár. 14-én délelőtt Tusnád-
fürdőn, 14-én délután Csik-Tusnádon, 15-én 
Jakabfalván, 16-án Gyimes-Büksön, 17-én 
délelőtt Csik-Szeredán, 17-én délután Csik-
Somlyón, 18-án Csik-Tapolczán, 19-én Szent-
egy házas-Oláhfalun, 21-én Székely-Udvarhe-
lyen, 22-én Székely-Keresztúron. Budapesten, 
1899 julius hó 1-én. Kovács Antal, méhészeti 
felügyelő. 

— A „Tanítók Háza" javára Deák Lajos 
kir. tanácsos, tanfelügyelő, 20 frt 29 krt 
küldött be hozzánk a következő levél kísé-
retében: „A felügyeletem alatt álló állami 
iskolákban általam alkalmaztatott perselyekbe 
begyült filléres adományok fele része a folyó 
tanévről hozzám beterjesztetvén, van szeren-
csém azt 20 frt 29 krban mai napon pósta-
utalvánvnyal uj abb csekély hozzájárulás-
ként a „Tanítók Háza" alapjának gyarapítá-
sára beküldeni, tisztelettel kérvén annak az 
alábbi kimutatás szerint a lapban leendő 
szives nyugtázását: 1. Mezőbánd állami 
iskola 3 frtot; 2. M.-Fülpös állami iskola 
50 krt ; 3. Szentgericze állami iskola 55 k r t ; 
4. Kibéd állami iskola 1 frt 76 kr t ; 5. Erdő-
Szentgyörgy állami iskola 2 frt 80 k r t ; 
6. Csókfalva állami iskola 48 kr t ; 7. Nyá-
rádszereda állami iskola 81 k r t ; 8. Beresz-
telke állami iskola 1 frt 27 kr t ; 9. Magyar-
Régen állami iskola 70 krt; 10. G.-Üvegcsür 
állami iskola 50 kr t ; 11. Vécs állami iskola 
2 fr t 10 kr t ; 12. Sárd állami iskola 50 kr t ; 
13. Harczó állami iskola 40 k r t ; 14. Nagy-
Ölves 95 kr t ; 15. Gödemesterháza állami 
iskola 1 frt 71 k r t ; 16. Erdőszengyei állami 

iskola 20 kr t ; 17. Maros-Szentkirály állami 
iskola 17 kr t ; 18. Mező-Sámsond állami iskola 
78 krt; 19. Görgény-Szent-Imre állami iskola 
93 krt ; 20. Remeteszeg állami iskola 18 kr t ; 
összesen 20 frt 29 krt. Marosvásárhelytt, 
1899 junius 24-én. Kiváló tisztelettel Deák 
Lajos, királyi tanácsos, tanfelügyelő." A kir. 
tanácsos tanfelügyelő úrnak köszönetet mon-
dunk. A Tanítók Házára lapunk szerkesztősé-
géhez még a következő adományok érkeztek : 
Merényi Kálmán igazgató - tanító (Magyar-
óvár) gyűjtése (az iskola perselyéből) 4 f r t ; 
Ugocsamegye tanítóinak nagyszőllősi köre (a 
Jankovics Béla által készített ugocsamegyei 
térképnek kisorsolásából) 1 frt 50 kr ; Ben-
kóczy Sándor apátfalvi tanító gyűjtése (Pataky 
Aurél közs. jegyző névestéjén) 1 frt 80 kr ; 
Wolf Mihály gyűjtése a vezetése alatt álló 
társ. iskola zárvizsgálatán a jelenvolt vendé-
gektől Szabolcsbányatelepen 2 frt 50 kr; Bereg-
vármegye ált. tanítóegyesületének szolyvai köre 
által hozott határozatból kifolyólag a 2—2 
forintot beküldték (Szabó Elemér igazgató-
tanító közvetítésével) Kocli Hilda, Battemay 
Paula, ifj. Leviczky Miklós, Leviczkyné-Kemény 
Vilma, Markosné-Csája Anna és Szabó Elemér — 
12 frt. Összesen 42 frt 9 kr. Az összes ada-
kozóknak köszönetet mondunk; az összeget 
átadtuk Schmidt Albin pénztáros űrnak. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoz-
tak: Móra István (költeménye tiszteletdíját) 
5 f r t ; Schon József (egy czikke tiszteletdíját) 
4 fr t ; Buttenschmidt Márton 5 kr; Kubinyi 
Mihály kir. tanfelügyelő gyűjtése 14 frt 65 kr; 
Löblovicz Izsák 5 kr; Göőz Ferencz gyűjtése 
(a borsodmegyei ált. tanítóegyesület szent-
péteri járáskörének gyűlésén) 3 frt 10 kr; 
Péterfy Sándor asztaltársasága 1 frt 50 kr. 
Eddigi gyűjtésünk 2530 frt 25 kr. (A 31a. 
Ta. Kaszinója áltál kezelt összeggel együtt 
összesen befolyt 2631 frt 23 kr.) 

— Gyűlés. A szepesi tanítóegyesület folyó 
hó 17. és 18. napján Szepes-Olasziban tartja 
XLVIII. közgyűlését. 

— Halálozás. Kiss László somosdi evang. 
református ének - vezértanító, életének 66., 
egyházi szolgálatának 41-ik évében, Somosdon 
elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : F e l ü g y e l e t és ü g y k e z e l é s . Benécs Gusz-
t á v . — Az i d e i g a z d a s á g i t a n f o l y a m o k r ó l . Gönczi 
F e r e n c z . — Az i s k o l a i év v é g é n . Szabó K á l m á n . — 
E g y e s ü l e t i é l e t . — H i v a t a l o s rész . — K i t ü n t e t e t t 
t a n í t ó . — S z ü n ó r a : Y é n h á r s f a á r n y é k á b a n . Ujváry 
B é l a . — I r o d a l o m . — T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . —• 
K ü l ö n f é l é k . 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók Lapja 1899. évf. 28-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A n e g y e d i ev. ref . e g y h á z b a n ( N y i t r a m e g y e ) k é t 

t a n í t ó i á l lás ra p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . É v i fizetése 400 f r t 
12 hav i előleges r é sz le t ekben . E g y öl tűzifa, egy-
szobás lakás . P á lyáza t i k é r v é n y e k j u l i u s 18-ig n a g y -
t i sz te le tű Yeress E d e esperes ú rhoz k ü l d e n d ő Búcs ra 
(Esz te rgommegye) . (556—II—2) 

A n y i í r a i izr . i sko la szék az 1899—1900-iki t a n é v 
e l e j éve l be tö l t endő évi 600 f r t törzsf ize téssel és t e r -
m é s z e t b e n i l akássa l v a g y 150 f r t l a k b é r r e l egybe -
k ö t ö t t t a n í t ó i á l l á s r a ezenne l p á l y á z a t o t h i rde t . 
P á l y á z ó k , k i k a m a g y a r , h é b e r és n é m e t n y e l v e t 
t öké l e t e sen b i r j á k , f ö l s z ó l í t t a t n a k , h o g y a szükséges 
o k m á n y o k k a l fö l sze re l t k é r v é n y e i k e t a n y i t r a i izr. 
i sko laszékhez czímezve f. évi j u l i u s 15-ig be te r j e sz -
8zék. Ny i t r a , 1899. évi j u n i u s 11-én. Dr . Mune l s Lajos , 
i skolaszéki e lnök . (549—III—3) 

L e s t i n e evang . a n y a e g y h á z k ö z s é g — Á r v á b a n — 
á l l a m i l a g segé lyeze t t n é p i s k o l á j á h o z k á n t o r t a n í t ó t 
k e r e s . F i z e t é s : 400 f r t , m e l l é k j ö v e d e l e m 100 fo r in t , 
l a k á s ker t . T a n í t á s i n y e l v : t ó t - m a g y a r . F o l y a m o d -
v á n y o k b i z o n y í t v á n y o k k a l Lestinei p a p i h iva ta lhoz 
ju l ius végéig i n t é z e n d ő k . (546—III—3) 

A k ó l y i (B iharm. ) ev. ref . e g y h á z n á l a kán to r -
t a n í t ó i á l lás ra p á l y á z a t n y i t t a t i k . F i z e t é s e : l akás , 
k e r t , 12 ho ld föld, t a n d í j (109 g y e r m e k ) u tán , és 
t e r m é n y e k b e n e g y ü t t 400 négyszáz f o r i n t r a t ehe tő . 
A p á l y á z a t o k 1899 augusz tus l - i g a l u l i r o t t h o z kü l -
d e n d ő k . A vá l a s z t á s 6 - á n lesz, m e l y r e a pá lyázók 
m e g j e l e n n i t a r t o z n a k . Kóly , 1899 j u n i u s 20. Utolsó 
p ó s t a Székelyhíd . Egeressy Imre , ev. ref . le lkész. 

(565—III—3) 
H ó d m e z ö - V á s á r h e l y város i skolaszéke k é t rendes 

t a n y a i t an í tó i á l l á s ra p á l y á z a t o t h i r d e t . Évi fizetés : 
400 f r t , t é l i f ű t ő a n y a g és t isztességes l akás , "A ho ldny i 
k e r t t e l , ese t leg 10 f r t k e r t i l l e t m é n y . Ev . ref. és róm. 
k a t h . va l l á súak va l l á s - t an í t á sé r t k ü l ö n 50 f r t t isztelet-
d í j r a s z á m í t h a t n a k . Köte lesség : a t a n y a i vegyes nép-
i sko l a vezetése az á l l a m i t a n t e r v szer in t és az i smé t -
lősök t an í t ása . Okleveles t a n í t ó n ő k is p á l y á z h a t n a k . 
R e n d e s e n fölszerel t k é r v é n y e k fo lyó évi ju l ius 15-ig 
dr . W i l h e i m A r n o l d községi i skolaszéki e lnökhöz 
k ü l d e n d ő k . Hódmező-Vásárhe ly , 1899 m á j u s hó 28-án. 
F o d o r Lajos , i skolaszéki j egyző . (491—III—2) 

Az a p a t i n i 4 - o s z t á l y ú k ö z s é g i p o l g á r i l e ány i sko -
l á n á l évi 400 f r t fizetéssel, 75 f r t l a k b é r r e l és 25 f r t 
k e r t i l l e t m é n y n y e l ö s s z e k ö t ö t t i d e i g l e n e s s egéd tan í tó -
nő i , e s e t l e g t a n í t ó i á l l á s r a ezenne l p á l y á z a t h i rde t -
t e t i k . P á l y á z ó k f e l h i v a t n a k , h o g y k e l l ő e n fö l sze re l t 
k é r v é n y e i k e t j u l i u s hó 30-á ig a község i i sko laszék i 
e l n ö k s é g h e z t e r j e sz szék be . Később é r k e z ő k é r v é n y e k 
n e m lesznek figyelembe véve. A p a t i n , 1899. j u l i u s 
h ó 1-én. D o m b o v i t s M á r t o n , isksz. e lnök. G u r k a 
M á r t o n , isksz. j e g y z ő . (676—111—2) 

B o r o s z n o k i ágh . l e á n y e g y h á z 255 f r t á l l amsegé ly -
l y e l 400 f o r i n t r a k i e g é s z í t e n d ő k á n t o r t a n í t ó i ál lo-
m á s r a p á l y á z a t o t h i r d e t . Okleveles t a n í t ó k fordul-
j a n a k Ú j v á s á r r a ( G ö m ö r m e g y e ) l e lkész i h iva ta lhoz . 

689—11—2. 
Ü l l ő i ev. ref. e g y h á z m á s o d i k r e n d e s t an í t ó i 

á l l á s á r a p á l y á z a t o t h i rde t . F i z e t é s : 50 f r t az egyház 
p é n z t á r á b ó l , 350 f r t á l l amsegé ly , l akás , k e r t , eset leg 
k e r t p ó t l é k . Köte lesség : I .—III . v e g y e s osz tá lyoknak 
az egyházke rü l e t i t a n t e r v szer in t i t a n í t á s a és a 
k á n t o r t a n í t ó n a k a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n he lye t tes í -
t é se . Oklevéllel , szo lgá la t i b i z o n y í t v á n y o k k a l fel-
szere l t k é r v é n y e k a lu l i ro t thoz k ü l d e n d ő k ju l ius 
22- ig . Szabó Sándor , le lkész . (691—11—2) 

A g e s z í e s i ág. h. evang . k á n t o r t a n í t ó i á l lomásra 
p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J e l e n t k e z é s t e l f o g a d és bővebb 
fe lv i l ágos í t á s t n y ú j t j u l i u s 18-ig Chr i a s t é ly Gyula , 
l e l k é s z B u g y i k f a l v á n , p ó s t a Fe lső-Balog . 

(639—II—2) 

A c s a n á d a p á c z a i evang. l e á n y e g y h á z t a n í t ó i 
á l l á sá r a ezennel p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : t isz-
t ességes akás k e r t t e l , 350 f r t készpénz , 20 k r a j c z á r 
b e i r a t á s i díj. H a a megvá l a sz to t t l e v i t á i cse lek-
m é n y e k végzésével megb iza t ik — m i t f e n t i fizetés-
é r t t e l j e s í tn i kö t e l e s —- stoláris j ö v e d e l m e k ö v e t -
kező l e e n d : ke resz te lés 30 kr , t e m e t é s kis h a l o t t ó l 
50 k r , n a g y t ó l 1 f r t , búcsúz ta tás k ü l ö n 2 f r t . Az 
á l lás ok tóbe r 1 - é n fog la landó el. P á l y á z a t i k é r -
v é n y e k a lu l i ro t thoz Pusz t a -Fö ldvá r r a ( B é k é s m e g y e ) 
k ü l d e n d ő k . R é d e i Káro ly , evang. le lkész . 

(679 - I I — 2 ) _ 
Az i g l ó i ág . h i t v . ev. e g y h á z k ö z s é g n é l b e t ö l t e n d ő 

o r g o n i s t a és k á n t o r i á l l á s r a ezennel p á l y á z a t n y i t -
t a t i k . A fo lyó év i s zep t ember e l se jén e l f o g l a l a n d ó 
á l l ás j ö v e d e l m e 600 f r t évi fizetés, a szokásos s tó l a 
és h á r o m szobából , k o n y h á b ó l és é l é s k a m r á b ó l á l ló 
t e r m é s z e t b e n i l akás , a le lkész lak u d v a r á b a n . A rész-
l e t e s k ö t e l e z e t t s é g e k dr . Wa l se r G y u l a , iglói ev. 
l e lkész ú r n á l m e g t u d h a t ó k . A k á n t o r i f u n k c z i ó k a t 
m a g y a r , n é m e t és t ó t nye lven végezn i képes ág . 
h i tv . ev. pá lyázók k e l l ő e n fölszere l t f o l y a m o d v á n y a i -
k a t f. é. augusz tu s 10-ig a lu l í ro t t e g y h á z fe lügyelő-
höz b e k ü l d e n i , e s e t l e g a n n a k fö lh ívá sá ra m a g u k a t 
személyesen b e m u t a t n i f ö l k e r e t n e k . V é g l e g e s e n a l -
k a l m a z o t t e g y é n e k véglegesen , h i v a t a l b a n n e m levők 
e g y p róbaévre v á l a s z t a t n a k . Iglő, 1899. j u l i u s 2. 
T o p s c h e r György , egyház fe lügye lő . (686/a—III—2) 

Az i g l ó i ág . h i tv . ev. egyház p o l g á r i l e ány i sko -
l á j á n á l egy r e n d e s és egy s e g é d t a n í t ó n ő i á l lás be tö l -
t e n d ő . A folyó évi s z e p t e m b e r e l s e j é n e l fog la l andó 
t a n í t ó n ő i á l l á s o k r a első sorban a nye lv - és t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i , v a g y p e d i g a m e n n y i s é g - és t e rmésze t -
t u d o m á n y i s z a k c s o p o r t r a k é p e s í t e t t p r o t e s t á n s val -
l ású t a n í t ó n ő k p á l y á z h a t n a k . Azon p á l y á z ó k , a k i k 
a f r a n c z i a n y e l v e t is t a n í t a n i k é p e s e k , e lőnyben 
ré szesü lnek . H i v a t a l b a n levő rendes t a n í t ó n ő vég -
legesen , h i v a t a l b a n n e m levő egy p r ó b a é v r e a lka l -
m a z t a t i k . A m e g v á l a s z t o t t t a n í t ó n ő k k ö t e l e s s é g e 
h e t i ( l egfe l j ebb) 23 ó r á b a n a r e á b í z o t t t a n t á r g y a -
k a t t a n í t a n i . A r e n d e s t a n í t ó n ő i á l l ás j ö v e d e l m e 
800 f r t évi fizetés, 50 f r t ö tödéves k o r p ó t l é k , 150 f r t 
l a k á s b é r és a m a g á n t a n u l ó i és fe lvé te l i v i z s g a d í j a k -
n a k egy-egy t a n e r ő r e eső része. A s e g é d t a n í t ó n ő i 
á l l ás j ö v e d e l m e 500 f r t évi fizetés, 150 f r t l a k á s b é r 
és az e m l í t e t t v i z s g a d í j a k n a k egy -egy t a n e r ő r e eső 
része. Okleveles p á l y á z ó h i á n y á b a n a r e n d e s t a n í t ó -
n ő i á l lás p o l g á r i i s k o l á k r a m é g n e m k é p e s í t e t t 
t a n í t ó n ő v e l is f o g ide ig lenesen b e t ö l t e t n i , m e l y 
e s e t b e n az á l lás j a v a d a l m a z á s a 600 f r t évi fizetés, 
150 f r t l a k á s b é r és a v i z s g a d í j a k n a k e g y - e g y t a n -
e rőre eső része. Az oklevél lel , ke resz t l evé l l e l és a 
n y e l v i s m e r e t e k e t is f e l t ü n t e t ő b i z o n y í t v á n y o k k a l fö l -
sze re l t k é r v é n y e k f. é, augusztus hó 10- ig a l u l í r o t t 
e g y h á z f e l ü g y e l ő h ö z k ü l d e n d ő k be. Személyes b e m u -
t a t á s k í v á n a t o s . Igló, 1899. j u l i u s 2. T o p s c h e r György , 
e g y h á z f e l ü g y e l ő . (686/b— I I I - 2 ) 

S z a n y b a n (Sopron m.) 3 o s z t á l y t a n í t ó i á l l á s ra pá -
l y á z a t h i r d e t t e t i k . F ize tés : 300 300 f r t h a v i részié* 
t e k b e n , szoba fű tésse l , t aka r í t á s sa l . K á n t o r s á g b a n is 
s e g é d k e z n e k . K é r v é n y e k augusz tus 5 - ig az i sko laszék i 
e l n ö k s é g h e z k ü l d e n d ő k . Az ál lás t a n é v k ö z b e n el 
n e m h a g y h a t ó . (690—III—2) 

Mél tóságos B e z e r é d j A n d o r ű r J e g e n y é s pusz ta i 
i s k o l á j á n á l m e g ü r e s e d e t t t an í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t 
h i r d e t t e t i k . F ize tés : 240 f r t és t e l j es e l l á tás , mosás , 
v i l ág í t á s és á g y n e m ű v e l . A megvá l a sz to t t k ö t e l e s az 
i r o d a i és szünidő a l a t t a sürgősebb kü l ső gazdaság i 
m u n k á k b a n segédkezni . Az ál lás s z e p t e m b e r l - é n 
e l fog la l andó . Okleve les t a n í t ó k o k m á n y o k k a l föl-
szerel t f o l y a m o d v á n y a i k a t mél tóságos B e z e r é d j A n d o r 
ú r h o z in tézve j u l i u s huszad iká ig a „ j e g e n y é s i gaz-
d a s á g " cz ímére k ü l d j é k . (U. p. Szedres, T o l n a m e g y e . ) 

( 6 5 7 - 1 1 - 2 ) 



- II — 

O k l e v e l e s t a n í t ó a szün idő t a r t a m á r a s z e r é n y 
f e l t é t e l e k m e l l e t t n e v e l ő ü l a j á n l k o z i k . M e g k e r e -
sé sek „ á r v a " czírn a l a t t L e l e s z e n . ( 6 2 0 — I I — 2 ) 

A p o z s o n y i o r t h . izr. h i t k . p o l g á r i fiúiskolánál 
és a f o l y ó évi s z e p t e m b e r 1 -én l é t e s í t e n d ő p o l g á r i 
l e á n y i s k o l á n á l a k ö v e t k e z ő á l l á s o k r a e z e n n e l p á l y á z a t 
h i r d e t t e t i k : 1. K e r e s t e t i k e g y okleve les p o l g . i sko l a i 
r a j z t a n á r , k i e g y s z e r s m i n d az é n e k e t és e s e t l e g e g y é b 
t a n t á r g y a t is k é p e s t a n í t a n i . 2. K e r e s t e t i k e g y b á r -
m e l y s z a k r a k é p e s í t e t t ok leve les p o l g á r i i sko l a i 
t a n í t ó n ő , k i a n ő i k é z i m u n k a t a n í t á s á b a n k é p e s s é g -
ge l b i r . A p o l g á r i i s k o l a i t a n í t ó n ő k ö t e l e z t e t i k az 
e l e m i l e á n y i s k o l á b a n e g y e s t a n t á r g y a k a t t a n í t a n i . 
A m e g v á l a s z t o t t a k c s a k e g y évi s ikeres m ű k ö d é s 
u t á n v é g l e g e s í t t e t n e k . Izr. va l l ású p á l y á z ó k k é r e t n e k , 
h o g y k e l l ő o k m á n y o k k a l fö lszere l t , v a l a m i n t fizetési 
i g é n y e i k e t f e l t ü n t e t ő k é v é n y e i k e t f. év i j u l i u s h ó 
20- ig a pozsony i o r t h . izr . h i t k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g á h o z 
b e n y ú j t a n i s z í v e s k e d j e n e k . Pozsony, az o r t h . ^izr. 
h i t k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g á n a k m e g b í z á s á b ó l : D u s c h i n s k y 
F r i g y e s , i sko laszék i a l e l n ö k . (507— I I I—2) 

C s a s z t k ó i ( N y i t r a m e g y e ) ág . ev. n é p i s k o l á h o z 
k á n t o r t a n í t ó k e r e s t e t i k . F i z e t é s e : k é s z p é n z b e n és 
t e r m é n y e k b e n 320 f r t és szép l akás . T a n í t á s i n y e l v : 
t ó t . F o l y a m o d v á n y o k a l u l í r o t t h o z a u g u s z t u s 15-ig 
k ü l d e n d ő k . N e d o b r y J ó z s e f , le lkész . ( 6 4 1 — I I I — 2 ) 

M o r v a s z e n t j á n o s i (Pozsonyin. ) r ó m . k a t h . fiú-
i s k o l á n á l j övő t a n é v r e t a n í t ó i á l l o m á s b e t ö l t e n d ő . 
J á r a n d ó s á g : 800 k o r o n a , b ú t o r o z o t t s zoba tüze lő -
a n y a g g a l . Zene, é n e k b e n j á r t a s m e l l é k j ö v e d e l e m r e 
s z á m í t h a t . T a n n y e l v t ó t - m a g y a r . F o l y a m o d v á n y o k 
j u l i u s 31- ig b e k ü l d e n d ő k . Dobsa M i h á l y , esperes-
p l e b á n o s . _ ( 6 5 3 — I I — 2 ) 

Az ú j b e s s e n y ö i á l l . s egé lyeze t t község i n é p i s k o l a 
II . o s z t á l y ú t a n í t ó i á l l á s b e t ö l t e n d ő . P á l y á z h a t n a k 
c s a k i s k é p e s í t e t t , m a g y a r u l és n é m e t ü l t u d ó t a n í -
t ó k . J á r a n d ó s á g o k : 400 f r t készpénz , 36 f r t f a á t a l á n y , 
t i s z t e s séges l akás , b e k e r í t e t t h á z i k e r t t e l . K é r v é n y e k 
k e l l ő e n fölszerelve f . é. j u l i u s h ó 25-ig i s k o l a s z é k h e z 
n y ú j t a n d ó k be . U j - B e s s e n y ő n , 1899 j u n i u s 29. S c h m i t d 
M i h á l y , e l n ö k . R é g e n h o l d József , i sko l a szék i j e g y z ő . 

( 6 7 5 - 1 1 1 — 2 ) 
A z a t t a l a i ( S o m o g y m e g y e ) r ó m . k a t h . osz tá ly -

t a n í t ó i á l l o m á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s e po lg . 
é v r e : 300 f r t a k ö z s é g p é n z t á r á b ó l , 100 f r t á l l a m -
s e g é l y , összesen 400 f r t , csinos e g y s z o b á s l akás , 
f ű t é s és t i s z toga tás . Kö te l e s sége az i s k o l a s z é k á l t a l 
k i j e l ö l t o s z t á l y o k b a n t a n í t a n i és a k á n t o r s á g b a n 
s e g é d k e z n i . E r e d e t i o k m á n y o k k a l fö l sze re l t k é r v é n y e k 
j u l i u s 23-ig n y ú j t a n d ó k be . Á l l á sá t s z e p t e m b e r 1-ére 
e l f o g l a l n i t a r t oz ik , s a z t é v k ö z b e n h a s o n m i n ő s é g ű 
á l l á s s a l fö l n e m c s e r é l h e t i . A t t a l a , 1899 j u l i u s 1. 
U . p . Csorna, vasút i m e g á l l ó h e l y . Az i s k o l a s z é k . 

( 6 7 4 — I I — 2 ) 
I i l s s ó l (Hon tm. , p ó s t a E g y h á z - M a r ó t ) e v a n g . e g y -

h á z n á l k á n t o r t a n í t ó i á l l o m á s b e t ö l t e n d ő . J a v a d a l -
m a z á s 420 f r t k é s z p é n z b e n és t e r m é n y e k b e n . T a n -
n y e l v t ó t . P á l y á z a t i h a t á r i d ő a u g u s z t u s 1. K r a m á r 
S á m u e l , M k é s z . ( 6 3 7 — I I - 2 ) 

A m á r a m a r o s v i s k l ref. I . v e g y e s o s z t á l y ú 
t a n í t ó i á l l á s ra p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : 350 í r t 
k é s z p é n z , 7 öl t ű z i f a , t i sz tességes l a k á s , k e r t t e l . 
C s a k ok leve lés f é r f i t a n í t ó k p á l y á z h a t n a k . A p á l y á -
za t i k é r v é n y e k a u g u s z t u s l - i g Csik A l b e r t l e lkészhez 
k ü l d e n d ő k . Az á l l á s s z e p t e m b e r 1 -én f o g l a l a n d ó el. 

( 6 3 8 - 1 1 - 2 ) 
A c s e t é n y l ( V e s z p r é m m e g y e ) re f . m á s o d t a n í t ó -

s á g r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J a v a d a l o m : 400 f r t h a v i 
e l ő l e g e s rész le tben , egyszobás l a k á s a s z ü k s é g e s e b b 
b ú t o r z a t t a l . Me l l ékes a m á s va l l á sú t a n k ö t e l e s e k u t á n 
20 f r t k ö r ü l . P á l y á z h a t n a k okleve les ref . t a n í t ó k és 
t a n í t ó n ő k . K é r v é n y e k augusz tus e l se j é ig a re f . l e lkész i 
h i v a t a l h o z k ü l d e n d ő k . Az á l lás s z e p t e m b e r e l se j én 
e l f o g l a l a n d ó . Ref . i sko laszék . ( 6 6 8 — I I — 2 ) 

A komlód tót falui ev. ref. tanítóságra szep-
t e m b e r 1 -é re p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s e 400 f r t ; 
m e l y b ő l á l l a m s e g é l y 177 f r t . Csak v é g z e t t v a g y 
o k l e v é l l e l b í r ó k p á l y á z h a t n a k . Fö l sze re l t k é r v é n y e k 
a u g u s z t u s 20- ig Lossonczy Gusz táv i sko l a szék i e lnök -
höz k ü l d e n d ő k . U t o l s ó p ó s t a C s e n g e r ( S z a t m á r -
m e g y e ) . ( 6 3 6 — 1 1 - 2) 

A g y o m a i ref. egyház az V—VI. leányosztály 
t a n í t ó n ő i á l l o m á s á r a p á l y á z a t o t h i r d e t . F i ze t é s : 500 
f o r i n t é v n e g y e d e n k i n t e lő re , l a k á s , e s e t l e g h e l y e t t e 
100 f r t . K ö t e l e s s é g : az V — V I . l e á n y o s z t á l y n a k a 
t i s z á n t ú l i ref . t a n t e r v s ze r in t i t a n í t á s a , b e l e é r t v e a 
k é z i m u n k á t is. Az e g y h á z f e n t a r t j a j o g á t , h o g y 
t a n í t ó n ő j é t e se t l eg m á s o s z t á l y o k b a is a l k a l m a z h a t j a . 
P á l y á z ó k o k m á n y a i k a t a l u l í r o t t h o z a d j á k b e augusz tus 
n e g y e d i k é i g . M e g v á l a s z t o t t e g y évi s i ke re s m ű k ö d é s 
u t á n á l l a n d ó s í t t a t i k . G y o m a (Békés) , 1899 j u n i u s 28. 
K á l m á n F a r k a s le lkész , i sko laszék i e l n ö k . 

( 6 4 4 - 1 1 - 2 ) 
E s z t e r g o m m . p á r k á n y i r ó m . k a t h . t a n í t ó i á l lo-

m á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . H i t k ö z s é g i j a v a d a l m a z á s : 
300 f r t , 10 f r t k e r t i l l e t m é n y , szoba s 1 öl t űz i f a . 
K i l á t á s b a h e l y e z t e t i k 1U0 f r t á l l a m i fizetéskiegé-
sz í tés és k o r p ó t l é k . T a n n y e l v : m a g y a r , a k á n t o r -
s á g b a n s egédkezn i t a r t o z i k . K é r v é n y e k b r . J e s z e n á k 
G á b o r i skolaszéki e l n ö k h ö z P á r k á n y b a k ü l d e n d ő k . 
V á l a s z t á s 1899 j u l i u s 3 0 - á n d. e. 10 ó r a k o r az i sko lá -
b a n . (655—II I—2) 

Á c s r a ( K o m á r o m m e g y e ) k é t m e g ü r e s ü l t r e f . t a n í t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t n y i t t a t i k . J a v a d a l o m e g y e n k i n t : 
420 f o r i n t készpénz , h a v i e lő l eges r é s z l e t e k b e n ; 25 
f o r i n t l a k á s és k e r t p ó t l é k ; s tó la m i n t e g y 20 fo r in t , 
ú j é v i e r s zénypénz '/.i-a, l a k á s fű t é s se l . K ö t e l e s s é g : 
az I — I I I o sz t á lybe l i fiu-, i l l e tve I — I I I . o sz t á lybe l i 
l e á n y g y e r m e k e k t a n í t á s a ; t e m p l o m i é n e k l é s b e n a 
f ő t a n í t ó n a k m i n d e n h a r m a d i k h é t e n segédkezés , 
t e m e t é s e k e n , a m i k o r k í v á n t a t i k , m e g j e l e n é s . Az 
á l l o m á s s z e p t e m b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . K é r v é n y e k 
ju l iu s 20- ig K e l e m e n J á n o s l e lkészhez k ü l d e n d ő k . 

(629—II—2) 
R o z s á l y i ( S z a t m á r m . ) ref . t a n í t ó i á l l o m á s r a 

j u l i u s 15 h a t á r i d ő v e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . P á l y á z -
h a t n a k ok leve les t a n í t ó k és t a n í t ó n ő k . F ize t é s á l l a m -
s e g é l y l y e l 400 f r t r a k i e g é s z í t v e . L a k á s n incs . T ó t h 
Lász ló , le lkész . ( 618—II—2) 

N á d u d v a r o n ( P e s t m . ) e g y r ó m . k a t h . I—II . oszt. 
t a n í t ó i á l l ás m e g ü r e s e d v é n , p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . 
J a v a d a l m a z á s a a k ö z s é g t ő l : a) k é s z p é n z b e n 210 f r t , 
l a k b é r cz ímén 25 f r t 20 k r , m e l y a község pénz -
t á r á b ó l e lő leges h a v i r é s z l e t e k b e n , b) a Császka-
a l a p b ó l 50 f r t , m e l y e lő l eges ' h év i r é s z l e t e k b e n 
fizettetik, c) '/» ú r b é r i t e l e k h a s z o n é l v e z e t i j o g a adó -
t e h e r r e l , m e l y fö ld m é g 1 év ig fe les m ü v e l é s a l a t t 
á l l . M a g y a r és n é m e t n y e l v b e n j á r t a s o k l e v e l e s t a n í -
t ó k o k m á n y o k k a l f ö l s ze r e l t k é r v é n y e i k e t f. évi j u l . 
h ó 20- ig a n á d u d v a r i r ó m . k a t h . i sko l a szék re czí-
m e z v e , f t . K le ine r Ado l f cz. k a n o n o k , k e r ü l e t i 
e s p e r e s h e z H a j ó s r a k ü l d j é k be . A m e g v á l a s z t o t t 
k ö t e l e s szep t . 1 - é n á l l á s á t e l fog la ln i , m e l y n a p t ó l 
fizetése f o l y ó s í t t a t i k . ( 577—II—2) 

A n e m e s - m i l i t i c s l r ó m . k a t h . e l e m i n é p i s k o l á -
n á l m e g ü r e s e d e t t t a n í t ó i á l l o m á s r a j u l i u s h ó 20-ig 
p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . M e g k í v á n t a t i k k e l l ő s z a k k é p -
z e t t s é g e n k í v ü l a m a g y a r és b u n y e v á c z n y e l v b e n , 
v a l a m i n t az o r g o n á l á s b a n va ló t e l j e s j á r t a s s á g . Kö te -
l e s sége lesz a m e g v á l a s z t o t t n a k a r e á b í z a n d ó osz tá ly 
veze tése , v a l a m i n t s z ü k s é g e s e t é n a k á n t o r h e l y e t -
t e s í t é s e . Év i fizetése : 440 f r t és 50 f r t l a k b é r évne-
g y e d e n k i n t i e lő l eges r é s z l e t e k b e n . Az á l l o m á s fo lyó 
é v i s z e p t e m b e r h ó 1 - é n f o g l a l a n d ó . K e l l ő e n fö l szere l t 
f o l y a m o d v á n y o k a h e l y b e l i i sko l a szék re cz ímezve 
n a g y s . Meszner I s t v á n a p á t , e s p e r e s - p l e b á n o s ú rhoz 
B e z d á n b a ( B á c s - B o d r o g h m e g y e ) k ü l d e n d ő k . 

(609—II—2) 

i 



— ITT — 

V é g v á r i ( T e m e s m e g y e ) e v a n g . ref . n é p i s k o l á h o z 
t a n í t ó k e r e s t e t i k : J a v a d a l m a : 1000 (ezer) k o r o n a 
h a v o n k i n t i r é s z l e t e k b e n f ize tve , t e r m é s z e t b e n t i sz tes -
séges l a k á s , m e l l é k é p ü l e t t e l , k e r t t e l . N y o l c z m é t e r 
t ű z i f a b e s z á l l í t v a . K ö t e l e s s é g e : az I . és II . o s z t á l y n a k 
t a n t e r v s ze r in t i t a n í t á s a , é n e k v e z é r a k a d á l y o z t a t á s a 
e s e t é n k á n t o r i t e e n d ő k végzése . Z e n e é r t ő k e l ő n y b e n 
r é sze sü lnek . Az á l l o m á s s z e p t e m b e r e l se jén e l f o g l a -
l a n d ó és t a n é v k ö z b e n e l n e m l i agy l i a tó . Ok leve l e s 
p á l y á z ó k k é r v é n y e i k e t j u l i u s 20- ig Zöld M i h á l y ref . 
l e lkészhez k ü l d j é k , V é g v á r r a . ( 5 9 5 — I I — 2 ) 

A s z o m a j o m i n é p t a n o d á l i o z az 1899/900. t a n é v r e 
okleve les , e s e t l e g k é p e z d e v é g z e t t r ó m . k a t h . n ő t l e n 
s e g é d t a n í t ó k e r e s t e t i k . K ö t e l m e : a IV., V., VI . t a n -
f o l y a m i ! t a n u l ó k , az i s m é t l ő s ö k o k t a t á s a . F i z e t é s e : 
700 kor . h a v i r é s z l e t e k b e n , l akás , f ű t é s . Á g y n e m ű , 
mosás , v i l á g í t á s p á l y á z ó g o n d j a . T a n í t á s i n y e l v 
m a g y a r , a n é m e t n y e l v b i r á s a , k á n t o r s á g b a n s e g é d -
kezés e lőny . P á l y á z a t i h a t á r i d ő a u g u s z t u s 15. T a n é v 
k e z d e t e s z e p t e m b e r 1. K é r v é n y e k a lu l í r o t t hoz . S z o m a -
j o m ( S o m o g y m . ) , 1899 j u n i u s 25. S z a n d t n e r J á n o s , 
f ő t a n í t ó . _ _ _ (597—II—2) _ 

A b a r ó t h i k ö z s é g i i s k o l á n á l m e g ü r ü l t t a n í t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : 400 f r t h a v i 
e lő l eges r é s z l e t e k b e n és 100 f r t h á z b é r é v n e g y e d i 
r é s z l e t e k b e n . Az á l l á s s z e p t e m b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . 
H i t e l e s o k m á n y o k k a l fölszerelt p á l y á z a t o k f o l y ó 
évi j u l i u s h u s z a d i k á i g n y ú j t h a t ó k b e i s k o l a s z é k i 
e l n ö k M ó r i k L a j o s h o z . B a r ó t h , H á r o m s z é k m e g y e . 

(604—11—2) 
T e m e s v á r m e g y e K n é z k ö z s é g i n é p i s k o l a I -ső osz-

t á l y ú t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : 
év i 160 f r t , 50 p . m . t i s z t a buza , 2 ho ld (1600 f -öl) 
s zán tó fö ld , '/< h o l d p ó t k e r t , 3 öl k e m é n y tűz i f a , 
2 öl sza lma , 6 f r t i r o d a i á t a l á n y , s zabad l akás , m e l y 
á l l 2 szoba, 1 k o n y h a , 1 k a m a r a , p incze , p a d l á s , 
d i sznóól és a h á t u l s ó i s t á l lóbó l . P á l y á z h a t n a k o k -
l eve l e s r ó m . k a t h . t a n í t ó k , k i k a m a g y a r és n é m e t 
n y e l v e t t u d j á k és az o r g o n á l á s b a n j á r t a s a k . Az i l l e t ő 
k ö t e l e s a k á n t o r t a k a d á l y o z t a t á s a e s e t é n h e l y e t t e -
s í t en i és a k á n t o r i t e e n d ő k b e n segédkezn i . P á l y á z a t i 
h a t á r i d ő j u l i u s 25 -én j á r le . Az á l l ás augusz tus 25-én 
f o g i a l a n d ó el. Ke l lő l eg f ö l s z e r e l t és m ű k ö d é s i b izo-
n y í t v á n y n y a l e l l á t o t t f o l y a m o d v á n y o k a l u l í r o t t i sko la -
széki e l n ö k h ö z k ü l d e n d ő k . K n é z , 1899 j u n i u s 26 -án . 
Kreisz M á t y á s , i sko la szék i e l n ö k . ( 6 1 7 — I I — 2 ) 

A g é r c z e l (Vasm. ) á g . ev . e g y h á z k ö z s é g á l l a m i l a g 
s e g é l y e z e t t I l - o d t a n í t ó i á l l á s á r a . F i z e t é s e : k é t s z o b á s 
és e g y k o n y h á s l a k á s o n k í v ü l év i 420 f r t a m e g -
fe le lő k o r p ó t l é k k a l . P á l y á z h a t m i n d e n ág . ev . ok-
l eve les t a n í t ó és t a n í t ó n ő . P á l y á z n i k í v á n ó k a szük-
séges o k m á n y o k k a l fö l sze re l t k é r v é n y ü k e t a l u l í r o t t 
l e lkész i h i v a t a l h o z l e g k é s ő b b a u g . h ó 10-ig b e a d j á k . 
Gérczén , 1899 j u n i u s hó 2 6 - á n . Szabó S á m u e l , ev . 
le lkész . _ _ (606—11—2) 

A k ü l s ö - b ö c s i (Borsodm. ) ev . ref . v e g y e s i s k o l a 
k á n t o r t a n í t ó i á l l o m á s á r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . J ö v e -
d e l e m : j ó l a k á s , p á r b é r c z í m e n k ö r ü l b e l ü l 35 k ö b ö l 
rozs és 7 f r t , t a n d í j 15 k ö b ö l á r p a és 12 f r t , i s m é t -
lő sök t a n í t á s á é r t 30 f r t , t ű z i f á r a 20 f r t , t e m e t é s i 
s tó la 20 f r t k ö r ü l , s zán tó fö ld 4237 Q - ö l , m e l y e t az 
e g y h á z s z á n t a t és a d ó j á t is fizeti, 600 [H-öl f a i s k o l a 
és 400 Q ö l l u c z e r n á s h a s z n á l a t a . 2 d r b sza rvas -
m a r h a - és s e r t é s - l e g e l ő i j o g . T e m p l o m i s z o l g á l a t o t 
csak m i n d e n h a r m a d i k h é t e n végez . Ke l l ő l eg fö l -
szere l t k é r v é n y e k j u l i u s 20- ig a l u l í r o t t h o z k ü l d e n d ő k . 
U . p . B e r z é k . F e k e t e G y u l a , ev. re f le lkész . 

(602—II—2) 
S e g é d t a n í t ó t ke r e sek , ág . ev . egyházi , t ó t - m a g y a r 

a j k ű , V . és V I . o s z t á l y ú e l e m i l e á n y i s k o l á h o z . F ize-
t é s : 150 f r t készpénz , k ü l ö n b ú t o r o z o t t szoba és 
t e l j e s e l l á t á s . P á l y á z ó k j u l i u s 31- ig j e l e n t k e z h e t n e k . 
M e z ö b e r é n y b e n , 1899 j u n i u s 27. K e m é n y P á l , 
ev. t a n í t ó . ( 6 3 0 - I I I — 2 ) 

A g y u l a i ref . e g y h á z i d e i g l e n e s t a n í t ó i á l l o m á s á r a 
j u l . 18. h a t á r i d ő v e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . F i z e t é s : 
400 f r t ké szpénz , az e g y h á z p é n z t á r á b ó l é v n e g y e -
d e n k i n t e l ő r e fizetve, e g y s z o b á s l akás , 1 ' / i öl fa. 
K ö t e l e s s é g : I—II . fiúosztály veze tése . O k l e v é l m e g -
k í v á n t a t i k . Ál lás szept . 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . K é r v é n y e k 
r e f o r m , l e lkész i h i v a t a l h o z k ü l d e n d ő k . G y u l a , 1899 
j u n i u s 27. D o m b i Lajos . ( 6 1 5 — I I — 2 ) 

A p o r o s z l ó i r e f o r m , e g y h á z b a n e g y i k k á n t o r -
t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k j u l i u s 15- ig . J a v a -
d a l m a : 350 f r t készpénz , 18 m á z s a buza , 4 mázsa 
g a b o n a , 50 f r t k o r p ó t l é k , 50 f r t k á n t o r i d í j és a 
s tó la , 50 f r t g a z d a s á g i i s m é t l ő - i s k o l a v e z e t é s e é r t . 
N y u g d í j - a l a p 513 f r t , k o r p ó t l é k r a j o g o s u l t a k n a k 563. 
K ö t e l e s s é g e : a k á n t o r i t e e n d ő k m i n d e n m á s o d i k 
h é t e n , IV. , V., VI. e l e m i osz t á ly és a g a z d a s á g i 
i s m é t l ő - i s k o l a egy ik o s z t á l y á n a k vezetése . F ize tése 
az e g y h á z i p é n z t á r b ó l é v n e g y e d e n k i n t e lő r e . Meg-
j e l e n é s e l ő n y ü l szolgál . K e r e k e s József , le lkész , 
i sko la szék i e l n ö k . ( 6 2 4 — I I — 2 ) 

A c z i f f e r i r ó m . k a t h . n é p i s k o l á n á l ü r e s e d é s b e n 
levő o s z t á l y t a n í t ó i á l l o m á s r a p á l y á z a t o t h i r d e t e k . 
T a n n y e l v m a g y a r . T ó t szó é r t é s e k í v á n a t o s . J a v a -
d a l m a z á s a községi p é n z t á r b ó l 350 f r t törzsfizetés-
h a v i u t ó l a g o s r é sz l e t ekben és a t e m p l o m p é n z t á r á -
bó l 50 f r t személy i p ó t l é k n e g y e d é v i u t ó l a g o s rész-
l e t e k b e n és e g y b ú t o r o z o t t s zobábó l á l ló l a k á s f ű t é s -
sel, t o v á b b á a szabá lyszerű ö t ö d é v e s k o r p ó t l é k . A 
vá l a sz t á s h a t á r n a p j a 1899 a u g u s z t u s 2., m e l y idő ig 
a p á l y á z a t i k é r e t e k h o z z á m i n t é z e n d ő k . Az á l l o m á s 
s z e p t e m b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . Szemé lyes m e g j e l e n é s 
e lőnyös és a m e g v á l a s z t o t t ú t i k ö l t s é g m é r s é k e l t 
m e g t é r í t é s é b e n részesül . T u r c s e k József , e spe res -
p l ebános . Czi f feren (Pozsonym. ) . ( 5 9 4 — I I — 2 ) 

A r é t h á t i ( T e m e s m e g y e ) i sko la szék a m e g ü r e s e d e t t 
I -ső o s z t á l y ú e l e m i i s k o l a t a n í t ó i á l l o m á s r a p á l y á -
z a t o t h i r d e t . F i z e t é s : 1. K é s z p é n z 400 f r t . 2. I r oda -
á t a l á n y 8 f r t . 3. 6 öl k e m é n y tűz i fa , m e l y b ő l az 
i skola is f ű t e n d ő . 4. T e r m é s z e t b e n i l a k á s : 2 szoba , 
k o n y h a , é l é s k a m r a és p i n c z é v e l . 5. Ke r t . 6. h o l d 
p ó t k e r t . T a n í t á s i n y e l v m a g y a r - n é m e t . A f o l y a m o d -
v á n y o k az i skolaszék c z í m é r e j u l i u s v é g é i g k ü l d e n -
d ő k . P á l y á z h a t n a k t a n í t ó k , d e t a n í t ó n ő k is. A be-
v á l a s z t o t t k ö t e l e s az i s m é t l ő i s k o l á t is veze tn i . I sko l a -
szék. ( 5 8 2 - I I I - 3 ) 

U j v á s á r á g h . a n y a e g y h á z 119 f r t á l l a m s e g é l y -
l y e l 400 f r t r a k i e g é s z í t e t t f ize tésre k á n t o r t a n í t ó t 
keres . O k l e v e l e s p á l y á z o k j e l e n t k e z z e n e k U j v á s á r o n 
( G ö m ö n n e g y e ) le lkészi h i v a t a l n á l . (723 — 11—1) 

O r o s z l á n y r a ( K o m á r o m m . ) á g . ev. o s z t á l y t a n í t ó 
k e r e s t e t i k . T a n n y e l v : m a g y a r . F i z é t é s : 400 t'rt kész-
pénz , b ú t o r o z o t t szoba f ű t é s s e l . K é r v é n y e k n a g y t i s z -
t e l e t ű Z a t k a l i k K á r o l y l e l k é s z ú rhoz c z í m z e n d ő k . 
B ú t h P á l , f ő t a n í t ó . ( 7 2 4 — I I — 1 ) 

A n a g y l a k i izr. h i t k ö z s é g n é l e g y h e l y e t t e s t a n í -
t ó i á l l ás , e g y e l ő r e c sak e g y év i i d ő t a r t a m r a b e t ö l 
t e n d ő . T a n í t ó i ok levé l le l é s e d d i g i m ű k ö d é s t iga -
zoló b i z o n y í t v á n y o k k a l f ö l s z e r e l t k é r v é n y e k f o l y ó 
év i a u g u s z t u s h ó l - i g a l u l í r o t t i sko laszék i e l n ö k n é l 
n y ú j t a n d ó k be . Csakis izr. v a l l á s ú n ő t l e n p á l y á z ó k 
k é r v é n y e i f o g a d h a t ó el . F i z e t é s e g y é v r e 4 8 0 f r t 
és l a k á s . A m a g y a r és n é m e t n y e l v t e l j e s b i r á s a 
szóval és í r á s b a n és h é b e r b e n i o k t a t á s - k é p e s s é g e 
m e g k í v á n t a t i k . N a g y l a k o n , 1899. évi j u n i u s h ó 30 -án . 
Dr . Buck Adol f , i skolaszéki e l n ö k . (669—111—1) 

A h o r p á c s i r ó m . k a t h . k á n t o r t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á -
z a t o t h i r d e t e k . J a v a d a l m a : ö t k a t a s z t . h o l d s z á n t ó -
és k e v é s r é t i f ö l d ; k é t - s z o b á s l a k á s k e r t t e l ; 192 f r t 
á l l a m s e g é l y ; f a j á r a n d ó s á g , d e p u t a t u m , m u n k a v á l t s á g , 
t a n d í j , s t ó l a cz ímen 105 f r t 98 k r ; p á r b é r r o z s és 
p é n z 65 p á r u t á n 80 f r t . O k l e v é l l e l e l l á t o t t k é r v é n y e k 
j u l i u s 29 - ig e l f o g a d t a t n a k ; p á l y á z ó k a p r ó b á r a j u l i u s 
30-án B o r s o s - B e r é n k é n ( N ó g r á d m . ) , s z e m é l y e s e n j e l e n -
j e n e k m e g . L e n g y e l Imre , p l é b á n o s . (728-®-!—1) 



— TV — 

Keresek n y i l v á n o s p o l g á r i l e á n y i s k o l á m h o z p o l g á r -
i skola i t a n í t ó n ő t . N é m e t ü l , f r a n e z i á u l t u d ó e l ő n y b e n 
részesül . F i z e t é s e g y e z k e d é s sze r in t . O k m á n y a i t 
e l v á r o m cz íme 'mre : F r e u n d B., N a g y - B i t t s e . 

(598 I I I - 2) 
M a l a k ó i (Zó lyomm. ) ág. ev . i sko l ához okleveles , 

egyház i é n e k b e n j á r t a s t a n í t ó k e r e s t e t i k . F i z e t é s : 
t e r m é n y e k b e n és k é s z p é n z b e n 300 f r t , á l l a m s e g é l y 
100 f r t , összesen 400 f r t . K é r v é n y e k f o l y ó évi augusz -
t u s 15-éig a r a d v á n y i ág . ev. e g y h á z e l ö l j á r ó s á g á h o z 
Z ó l y o m - R a d v á n y b a n k ü l d e n d ő k . T a n í t á s i n y e l v : t ó t . 

(660—II—1) 
Moholy n a g y k ö z s é g h e z t a r t o z ó s a község tő l 3 ó r a 

j á r á s n y i r a f e k v ő s z á l l á s i Cj i s k o l á h o z e g y m a g y a r 
t a n n y e l v ű , o s z t a t l a n , vegyes o s z t á l y ú r o m . k a t h . 
t a n í t ó i á l l o m á s r a p á l y á z a t n y i t t a t i k ; m e l y n e k j a v a -
d a l m a : 400 f r t készpénzf ize tés , 20 f r t f ű t é s i á t a l á n y 
és szabad l a k á s . A m e g v á l a s z t o t t n a k k ö t e l e s s é g e lesz 
a m i n d e n n a p i és k ü l ö n d í j azás n é l k ü l , az i s m é t l ő 
t a n u l ó k o k t a t á s a . N ő k is p á l y á z h a t n a k . Az o k l e v é l 
és e g y é b b i z o n y í t v á n y o k k a l f ö l s ze r e l t k é r v é n y e k a 
m o h o l y i r ó m . k a t h . i sko laszékre cz ímezve , fo lyó é v i 
augusz tus h ó 10-ig , fő t i sz t . M a t o s s J á n o s k e r ü l e t i 
e s p e r e s . ú rhoz B á c s - S z e n t - T a m á s r a k ü l d e n d ő k . Az 
á l l o m á s s z e p t e m b e r 1-én e l f o g l a l a n d ó . Ú j h e l y i Á g o s t o n 
p lébános , i sko l a szék i e lnök . . (736—II—1) 

B á n y a t e l e p i i s k o l á n k h o z ok leve l e s t a n í t ó t k e r e s ü n k 
400 f r t — s ike re s p r ó b a é v u t á n 500 f r t — évi fizetés, 
szabad l a k á s , f ű t é s és v i l ág í t á s m e l l e t t . B i z o n y í t v á n y o k -
k a l fö lszere l t f o l y a m o d v á n y o k e h ó v t 'ge ig n y ú j t a n -
d ó k be : É s z a k m a g y a r o r s z á g i e g y e s í t e t t k ő s z é n b á n y a -
és i p a r v á l l a l a t - r é s z v é n y t á r s u l a t b á n y a g o n d n o k s á g á -
n a k B a g l y a s a l j á n (Sa lgó -Ta r j án ) . ( 7 2 9 - I I I—1) 

A n y i t r a i n y i l v . po lg . i s k o l á h o z a. nye lv - és t ö r -
t é n e l m i szakra k é p e s í t e t t t a n á r k e r e s t e t i k . H i t e l e s í t e t t 
o k m á n y m á s o l a t o k k a l fö lszere l t a j á n l a t o k l e g k é s ő b b 
fo lyó évi a u g u s z t u s h ó 10-i'g az i n t é z e t i g a z g a t ó -
ságához b e k ü l d e n d ő k . Kik é n e k e t , e se t l eg t o r n á t 
t a n í t a n i t u d n a k , e l ő n y b e n r é sze sü lnek . (731- II 1) 

A c s á k t o r n y a i községi i sko l a szék a n é p i s k o l á n á l 
e g y t a n í t ó i á l l á s r a j u l i u s h ó 31 - ik i l e j á r a t t a l p á l y á -
z a t o t h i r d e t . F i z e t é s az első é v b e n 500 f r t és n ő t l e n -
n e k 100, n ő s n e k 200 f r t l a k á s á t a l á n y . Az első é v 
l e t e l t éve l a m e g e r ő s í t e t t t a n í t ó 600 f r t törzsf izetés t és 
5 -ödéves k o r p ó t l é k u l ezen. tö rzs f i ze té s l O ' A - á t : k a p j a , 
m e l y n e k első r é sz l e t e a z o n b a n c s a k a b e t ü l t ö t t 10- ik 
szo lgá la t i év u t á n esedékes . A h o r v á t nye lv t u d á s a 
e lőnyös . Az á l l á s t s z e p t e m b e r 1 -ón k e l l e l f og l a ln i . 
Z a k á l H e n r i k ü g y v é d , i sko l a szék i e l n ö k . (732—1—1) 

S á r m e l l é k r e ( Z a l a m e g y e , v a s ú t i á l lomás ) r ó m . 
k a t h . n é p t a n o d á h o z s e g é d t a n í t ó s z ü k s é g e l t e t i k . F ize-
t é se p o l g á r i é v r e 300 f r t , h a v i r é s z l e t e k b e n . B ú t o -
r o z o t t szoba, f ű t é s - t i s z t o g a t á s s a l . Ok leve l e s t a n í t ó n ő k 
is p á l y á z h a t n a k . K é r v é n y e k o k m á n y o k k a l a p l é b á n i a i 
h i v a t a l h o z b e n y ú j t a n d ó k a u g u s z t u s l - i g . Az. á l lo rpás 
s z e p t e m b e r 1 - é n e l f o g l a l a n d ó . - G a l d o n Káro ly , i sko la -
széki e lnök . (737—1—1) 

A k e é k i ev . ref . , á l l a m á l t a l 200 f r t t a l s egé -
l y e z e t t I—II . o s z t á l y ú v e g y e s i s k o l a t a n í t ó s á g á r a 
p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . É v i fizetés : 400 f r t n e g y e d é v e n -
k é n t i e l ő l e g e k b e n . L a k á s : 2 szoba , k a m a r a , k o n y h a , 
'/< h o l d a s k e r t i f ö l d . K ö t e l m e : a k é t osz tá ly t a n t á r -
g y a i n k í v ü l az i s m é t l ő s ö k e t ' h e t e n k i n t 3 ó r án t a n í t a n i ; 
e se t l eg a t e m p l o m i szo lgá la to t t e l j e s í t e n i . P á l y á z a t i 
h a t á r i d ő a u g u s z t u s 15. S z e p t e m b e r 1 - é a az á l l á s 
e l fog la l andó . P á l y á z h a t n a k o k l e v é l l e l b í ró fi- és n ő -
t a n í t ó k ; a z o n b a n n ő t l e n í i t a n í t ó n a k e l ő n y a d a t i k , k i 
j ó í r ásáva l m e l l é k k e r e s e t r e s z á m í t h a t . K e é k (u. p . 
Demecse r , S z a b o l c s m e g y e ) . N a g y v á t h y Ferencz , i s k o l a -
széki e lnök . ( 7 3 8 - 1 - 1 ) 

G y ö r - C r y a r m a t o n k é t k a t h o l i k u s o s z t á l y t a n í t ó i 
á l l á s ra p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . A d í j f e j e n k i n t 350 f r t , 
l a k á s , f ű t é s , t a k a r í t á s és v i l á g í t á s . B o r s P á l , p l é b á n o s 

( 6 4 6 - 1 - 1 ) 

P á l y á z a t o t h i r d e t e k a v e s z p r é m i ev. ref . l e á n y -
t a n í t ó n ő i á l l á s r a . É v i fizetés: 800 k o r o n a k é s z p é n z , 
h a v i r é s z l e t e k b e n előre fizetve; 2 szoba, k o n y h a , 
k a m a r á b ó l á l l ó ú j l akás . K ö t e l e s s é g e : I — Y L l e á n y -
osz tá ly t a n í t á s a . I s m é t l ő l e á n y o k o k t a t á s a , k é z i m u n k a 
t a n í t á s . O k l e v e l e s t a n í t ó n ő k k é r v é n y ü k e t s o k m á -
n y a i k a t f o l y ó é v i augusz tus h ó l - i g k ü l d j é k a vesz-
p r é m i ev. r e f . l e lkész i h i v a t a l h o z . ( 7 3 9 - 1 — 1 ) 

A c s a p i r ó m . k a t h . k á n t o r t a n í t ó i á l l o m á s r a 
p á l y á z a t o t h i r d e t e k . J a v a d a l m a : év i 200 f r t p ü s p ö k 
ő m é l t ó s á g á t ó l h a v o n k i n t fizetve, 50 t a n k ö t e l e s : g y e r -
m e k u t á n ' l O O i r t t a n d í j , 20 f r t s tó l a , 16 k a t a s z t . h o h l 
szán tó fö ld . A 4 0 0 f r t i g h i á n y z ó összege t á l l a m s e g é l y 
cz ímen f o g j a k é r n i a h i t k ö z s é g a m e g v á l a s z t o t t 
t a n í t ó részére . K é t szoba, k o n y h a , k a m a r a , i s t á l ló , 
kocsiszín, n a g y k e r t . T a n n y e l v : m a g y a r . A k é r v é -
n y e k e t a u g u s z t u s h ó 10-ig a r ó m . k a t h . e s p e r e s i 
h i v a t a l h o z P á l ó c z ( U n g m e g y e ) k e l l k ü l d e n i . F e l v i l á -
g o s í t á s o k k a l i s szívesen szo lgá l dr . B u d a y S á n d o r 

. i sko la szék i e l n ö k . ( 6 4 8 — I I — 1 ) 
P u s z t a m a g y a r ó d i (Zalam.) r ó m . k a t h . o sz t á ly -

t a n í t ó i á l l á s r a , m e l y r e t a n í t ó n ő k is p á l y á z h a t n a k , 
330 f r t t a l és b ú t o r o z o t t s z o b á v a l augusz tus 10- ig 
p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . M e g v á l a s z t o t t k ö t e l e s á l l á s á t 
s z e p t e m b e r 1 - é n e l fog la ln i , az e g y i k o s z t á l y t veze tn i , 
i s m é t l ő s ö k e t t a n í t a n i , s a k á n t o r i a k b a n s e g é d k e z n i . 
Okleveles t a n í t ó k á l l a m s e g é l y l y e l 400 f r t i g k i e g é s z í -
t é s t r e m é l h e t n e k . Fölszere l t k é r v é n y e k fő t . S c h m i d t 
I s t y á n i sko l a szék i e lnök ú r h o z i n t é z e n d ő k . P u s z t a -
M a g y a r ó d , 1899 j u l i u s 5. ( 7 1 7 — I — 1 ) 

K a r m a c s o n (Kesz the ly m e l l e t t ) a község i i sko-
l á n á l r e n d s z e r e s í t e t t m á s o d t a n í t ó i á l l á s r a p á l y á z a t 
h i r d e t t e t i k . J a v a d a l m a z á s a p o l g á r i évre 400 f r t kész -
pénz , b ú t o r o z o t t szoba. Ezen d í j a z á s é r t t a r t o z i k , az 
i sko laszék b e o s z t á s a szer int , az a l sóbb o s z t á l y o k a t 
t an í tan i ' , s z ü k s é g ese tén k á n t o r i t e e n d ő k b e n és az 
i s m é t l ő - i s k o l á s o k t a n í t á s á b a n s e g é d k e z n i . O k l e v é l l e l 
fö l sze re l t k é r v é n y e k augusz tus 8 - i g az i s k o l a s z é k h e z 
cz ímezve S á r i n g e r K á l m á n k á n t o r t a n í t ó h o z külderw-
dők . Ál lás s z e p t e m b e r e lse jére e l f o g l a l a n d ó . 

( 7 0 4 - 1 — 1 ) 
F e h é r v á r - A c s a ( F e h é r m e g y e , v a s ú t á l l o m á s ) r ó m . 

k a t h . n é p i s k o l á j á n á l egy s e g é d t a n í t ó i és s e g é d k á n t o r -
t a n í t ó i á l l á s r a a u g . 10-ig p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . A s e g é d -
t a n í t ó fizetése p o l g . évre 380 í r t é s 20 f r t l a k á s p é n z h a v i 
e lő leges r é s z l e t e k b e n ; ebbő l k ö t e l e s m a g á t f e n t a r t a n i . 
A s e g é d k á n t o r t a n í t ó fizetése 200 f r t és f ő t a n í t ó n á l 
e l l á t á s , á g y n e m ű n k ívü l b ú t o r o z o t t szoba, f ű t é s s e l , 
t a k a r í t á s s a l : v a g y p e d i g 350 f r t és 30 f r t l a k b é r . A 
k á n t o r s e g é d t a r t o z i k a k á n t o r s á g m i n d e n á g á b a n 
p o n t o s a n s e g é d k e z n i . T a n n y e l v m a g y a r - n é m e t . P á -
l y á z h a t n a k n ő t a n í t ó k és k é p e z d e v é g z e t t e k Sis. K e l -
l ő e n fö l sze re l t k é r v é n y e k n a g y s . Keif ier J á n o s c z í m z . 
k a n o n o k e s p . - p l e b á n o s ú r h o z Á c s á r a k ü l d e n d ő k . 

( 7 2 7 - 1 — 1 ) 
A s o m o g y k i l i t i i (Veszprémin . ) r ó m . k a t h . e l e m i 

i s k o l á n á l az 1899/1900. t a n é v r e az o s z t á l y t a n í t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . T e e n d ő i : a I I I — Y I . 
osz tá ly ö n á l l ó veze tése , m e l y á l l á s t a m e g v á l a s z t o t t 
i dőközben e l n e m h a g y h a t j a ; a k á n t o r s á g b a n i á r t a s 
e l ő n y n y e l b i r . F ize tése : 400 f r t , p a d l ó s szoba f ű t é s , 
t i s z toga t á s sa l . A p á l y á z a t h a t á r i d e j e j u l i u s h ó 31. 
Fö l sze re l t k é r v é n y e k az i s k o l a s z é k e l n ö k s é g é h e z 
cz ímzendők . S.-Kil i t i , 1899 j u n i u s h ó 25. B ö r z s ö n y i 
A n t a l p l é b á n o s , i skolaszéki e l n ö k . T e l e k i I s t v á n , 
i sko laszék i j e g y z ő . (593—1—1) 

A n a g y k a n i z s a i izr. h i t k ö z s é g n y i l v á n o s j e l l e g ű 
p o l g á r i fiúiskolájánál ü r e s e d é s b e j ö t t r a j z t a n á r i á l l á s 
b e t ö l t é s é r e e z e n n e l p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . É v i fizetés 
6 ) 0 f r t és 150 f r t l a k b é r . P á l y á z n i s z á n d é k o z ó k 
f e l k é r e t n e k k e l l ő e n fö l szere l t p á l y á z a t i k é r v é n y e i k e t 
f. évi a u g u s z t u s hó 15-éig a l u l í r t e l ö l j á r ó s á g h o z 
b e k ü l d e n i . N a g y - K a n i z s á n , 1899 j u l i u s h ó 5 -én . Az 
izr. h i t k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a . ( 7 3 4 — I I — 1 ) 
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A Vászo ly i egyesült protestáns tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak : ev. reform, és 
ág. h. ev. tanítók. Kötelessége a megválasztott 
tanítónak egyházkerülete tanterve szerint tanítaní, 
mindkét egyház szertartásánál a tanítói hivatallal 
járó teendőket végezni, mindkét felekezetű gyerme-
kekkel a vallást és a szokásosabb egyházi énekeket 
tanítani. Javadalmazása: 19 hold szántó, 3 hold rét 
(ezeket a gyülekezet nem munkálja), legeltetési jog, 
20 fr t készpénz, 4 öl kemény tűzifa, ezt felvágják a 
hívek, 12 mérő rozs, 8 akó must, tandíj fejenkint 
40 kr, államsegély 105 frt . Lakás ez idő szerint 
1 szoba konyhával, pinczével, kerttel, gazdasági épü-
lettel. Kérvények a helv. hitvallásúak részéről, Litérre 
(Veszprémmegye) az esperesi hivatalhoz küldendők, 
az ág. hitv. evang. részéről a dörgicsei (Zalam.) lel-
készi hivatalhoz küldendők aug. l-ig. (722—I—1) 

A k ó p h á z i (Sopronm.) róm. kath. népiskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi jöve-
delme : négyszáz (400) o. é. frt, bútorozott szoba és 
egy ölnek megfelelő köbméter kemény hasábfa. 
Kötelessége : egy osztály önálló vezetése, segédkezés 
a kántortanítói teendőkben. Csak okleveles tanítók 
pályázhatnak. A pályázat határideje: julius hó 
31-ike. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Kérvények 
Szicherle János plébános, elnökhöz a pályázati határ-
időn belül küldendők. Szicherle János, iskolaszéki 
elnök. (585—1—1) 

A t r encsén i izr. iskolaszék az 1899/1900-iki tanév 
elejével betöltendő tanítói állomásra ezennel pályá-
zatot hirdet. Javadalmazás: 400 forint törzsfizetés, 
100 fr t lakbérátalány, a törvényes ötödéves korpótlék 
és az iskolánknál külön óraadásokért szokásos mel-
lékjövedelem. Pályázhatnak oly okleveles tanítók, 
kik nemcsak a rendes, hanem a héber tantárgyakban 
is alaposan tanítani képesek. Kellően fölszerelt kér-
vények, melyekben a pályázók végzett tanulmányaik, 
eddigi alkalmaztatásuk, életkoruk, családi viszonyaik 
és valláserkölcsü magaviseletük feltüntetve legye-
nek, f. évi julius hó VO-ig alulírott elnökséghez be-
nyújtandók. Az igazolványok csak másolatokban kéret-
nek, mivelhogy azok vissza nem küldetnek. Próba-
tanítás megkívántatik. A megválasztott csak egy 
próbaév lefolytával bizonyult sikeres működése után 
véglegesíttetik.. Trencsén, 1899 junius hó 24-én. 
Schlésinger Sándor, iskolaszéki elnök. (612—II—1) 

Pályázat tanító-állásra. A g y ö r v á r o s i róm. kath. 
iskolai önkormányzati testület két helyettes tanító-
állást szervezett, melyre pályázatot hirdet. Fizetés 
50U frt. A pályázatokat a testületi elnök czímére, a 
belvárosi iskolánál levő irodába (Megyeház-uteza 
6. sz.) julius 15-ig kell beküldeni. A megválasztandó 
önálló osztályt vezet, kántori teendőkben mindaddig 
segédkezik, míg ezen ügy rendezve nem lesz. Győr, 
1899 julius 1-én. Dr. Angyal Armand s. k., elnök. 

(696—1—1) 
A s o p r o n - v á g h i róm. kath. osztálytanítói állásra 

julius végéig pályázat hirdettetik. Fizetés egy polgári í 
évre : 300 frt, 12 f r t fapénz, bútorozott lakás ágy-
nemű nélkül. Tartozik az egyik osztályt vezetni s a 
kántori teendőkben segédkezni. Okleveles pályázó, —• 
ki állami segélyre és az iskolaszék világi elnöke 
által felajánlott 50 frtra is számíthat, — hiányában, 
képezdevégzett, gyakorlati jártassággal bíró tanítók 
is számíthatnak az állásra, valamint a fenti 50 fr t ra 
is. Az állás okt. 1-én foglalandó el. A kérvények 
az iskolaszék elnökségéhez küldendők be. 

(681-1-1) 
A s o p r o n - s z e n t g y ö r g y i osztálytanítói állásra 

julius hó 25-éig pályázat hirdettetik. Fizetése egy 
évre 300 frt, egy bútorozott szoba fűtéssel és mellék-
jövedelem ; kérvények az iskolaszéki elnökséghez 
intézendők. Csak okleveles róm. kath. tanítók pályáz-
hatnak. (647—11—1) 

Zsigárdl ref. iskolaszék másodtanítót keres. Fize-
tése : előleges havi részletekben oklevelesnek 83 fr t 
államsegélylyel 400 frt, egyszobás lakás, legszük-
ségesebb bútorral. Határidő julius 31. (695—II—1) 

A z a l a s z e n t b a l á z s i községi népiskolához egy 
segédtanító kerestetik. Fizetése jelenleg 300 frt, —• 
oklevelesnél remélhető 100 fr t államsegély, melyért 
a község folyamodott, — egy bútorozott szoba fűtés-
sel és tisztogatással. Kötelessége az alsóbb osztályo-
kat s ismétlősöket tanítani, a kántoriakban segéd-
kezni. A kérvények az iskolaszékhez czímezve, julius 
30-ig alulirotthoz küldendők. Az állás szepteinbei 
1-én elfoglalandó. Hugauff Ede, főtanító. (740-1-1) 

A l aáz i (Trencsénmegye) ág. h. ev. tót népisko-
lánál kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
A némethoni egyletek segélyein kívül évi fizetése 
készpénzben, terményekben és földjövedelemben 400 
forintot tesz. A pályázó folyamodványát s oklevelét 
julius 21-ig alulirotthoz küldje be. Svehla Ferencz, 
ev. lelkész. (725—1—1) 

A n y á r á d i (Veszprémm.) ev. ref. kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. A javadalom készpénzben^ 
terményben és földekben 400 frtra számíttatott föl. 
Továbbá szép lakás. Bővebb fölvilágosítás levélben. 
Úgyszintén pályázat hirdettetik a nyárádi államilag 
segélyezett másodtanítói állomásra. Fizetés : 400 frt, 
Egy-szobás lakás és kert. Mindkét állomásra a 
pályázni óhajtók kellően fölszerelt folyamodványaikat 
julius 15-ig az ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldjék. 
Mindkét állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 

(656—1—1) 
N é m e t ú j v á r r a (Vasm.) róm. kath. tanító keres-

tetik. Fizetése polgári évre : 330 fr t havi részletek-
ben, bútorozott szoba, (ágyneműn kívül) 20 f r t fapénz. 
Kötelessége : I. osztály és ismétlősök tanítása, a 
kántori teendőkben segédkezni. Tanítási nyelv: 
magyar-német. Kérvények főt. Máitz Jáczint plébános 
űrhöz julius hó 31-ig küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Tanítónők is pályázhatnak. 

(735—11— 1) 
A c s i c s ó i (Komáromm.) ev.ref. kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése a két padlózott szobá-
ból, konyhából és szükséges melléképületekből álló 
lakáson kívül ál l : az egyház . pénztárából fizetendő 
150 frt tandíj, 104 fr t 74- kr készpénzből, 50 po-
zsonyi mérő jó minőségű búzából, melynek átlagos 
értéke 175 frt, továbbá 12'A hold földnek árendá-
jából, mely most — bár csak e nyárra volt k iadva: 
91 frt, azután 2 öl fa és 200 kéve lágyfa rőzséből 
24 fr t értékben és így összesen 544 frt 74 krból. 
Okleveles tanítók pályázhatnak s pályázati kérvényü-
ket folyó julius hó 25-ig küldjék be alulírott lel-
készhez. A választás julius harminczadikán lesz. A kik 
éneklés végett vasárnapi napon megjelennek, előny-
ben részesülnek. Az állás elfoglalható augusztus 12-re; 
a fizetés azonban mindig az év márczius 12-től másik 
év márczius 12-ig számított egyházi évre értendő. 
Csicsó (Komáromm., póstahely). Kiss Pál, ref. lelkész. 

(726-1—1) ' 
A v e s z p r é m i izr. hitközség a mennyiségtan-

természettudományi szakra képesített polg. iskolai 
tanítónőt óhajt, egyelőre ideiglenesen alkalmazni. Az 
állásra pályázni kivánó, okleveles polg. iskolai tanító-
nők, legkésőbb julius hó végéig forduljanak a hitközségi 
elnökséghez folyamodványaikkal, a hol a föltételek 
is megtudhatók. (716—II—1) 

Betöltendő H o r v á t - K i m l e községének magyar 
tannyelvű elemi iskoláján a II. sorszámú tanítói 
állomás. Javadalma a községi pénztárból előleges 
havi részletekben 400 fr t és egy bútorozott szoba. 
Csak róm. kath. vallású tanítók vagy tanítónők 
pályázhatnak. Kellően fölszerelt kérvények a községi 
elöljárósághoz küldendők. Pályázati időhatár augusz-
tus 10-ike. (90/h—III—1) 
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Pályázat az a l s ó j ó z s a i evang. ref. vegyes iskola 
kántortanítói állásra. Fizetés: 1. készpénz 140 f r t 
az egyház pénztárából előre évnegyedenkint fizetve. 
2. Tandíj minden iskolába járó növendéktől 3 f r t 
60 kr, a növendékek száma a 100-at mekhaladja. 
3. Egy öl tűzifa beszállítva és felvágva. 4. Temetések-
ért járuló stóla. 5. Ismétlő-iskolások tanításáért a 
község pénztárából 20 frt. 6. Természetben lakás. 
Kötelessége az Y. esetleg VI. osztályú vegyes iskolá-
nak az egyházkerületi tanterv szerint tanítása s 
lelkész akadályozása esetén annak helyettesítése. 
Pályázati kérvények alulírotthoz augusztus 15-ig kül-
dendők. Felső-Józsa, 1899 junius 21. Böőr János, 
iskolaszéki elnök. (634—I—1) 

Dusnok községben (Pestmegye) egy gyermek-
menedékház-vezetőnői állomásra augusztus 15-iki 
határidővel pályázat hirdettetik. Évi fizetés: 160 f r t 
és 40 frt lakpénz-illetmény. Pályázhatnak okleveles 
menedékház-vezetőnők és óvónők. A kérvényhez 
csatolandó: keresztlevél, a végzett tanulmányokról 
szóló okmányok, működési és orvosi bizonyítvány. 
Előnyben részesülnek, kik a magyar nyelv mellett 
az illír nyelvet is bírják s személyesen megjelennek. 
Az állás f. évi szeptember 1-én foglalandó el, amely 
naptól a fizetés is folyóvá tétetik. A kérvények 
főtiszt. Kuluncsich Illés plébános és f. b. elnök úrhoz 
intézendők. Dusnok, 1899 julius 4. Felügyelő bizott-
ság. (720—1—1) 

A túrkeve i gazdasági ismétlő-iskolánál lemondás 
folytán üresedésbejött kertész-tanítói állás az 1899 — 
1900-ik tanévtől kezdődőleg betöltendő lévén, fel-
hivatnak mindazon népiskolai tanítók, kik ez állásra 
pályázni óhajtanak s a vallás- és közoktatásügyi 
minister úr 60.764/1896. szám alatt kelt rendeleté-
ben előírt minősítéssel bírnak, miszerint kellőleg föl-
szerelt pályázati kérvényeiket alulirott iskolaszéki 
elnökhöz 1899. év augusetus 14-ik napjáig bezárólag 
annyival inkább nyújtsák be, mivel a későbben 
beérkezett kérvények figyelembe vétetni nem fog-
nak. Ezen állás javadalmazása á l l : a) Természetben 
adandó s 2 szoba, 1 konyha, 1 kamara és egy pin-
czéből álló lakás a faiskolakert telepén, b) Évi fize-
tés 500 azaz ötszáz forint havonkinti előleges részle-
tekben, esetleg évnegyedenkinti előre fizetve. Az 
általa kezelt faiskolakert tiszta jövedelmének 10 azaz 
tíz százaléka. Túrkeve, 1899 julius 1. Czihat Károly 
polgármester, iskolaszéki elnök. (697—I—1) 

Szatmármegyében a barlafa lus i róm. kath. orgo-
nista-tanítói állásra augusztus 15-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : két szoba, konyha, kamra és gaz-
dasági épületekből álló lakás nagy kerttel, készpénz : 
párbér után 5 fr t , alapítványokból 53 frt, tandíjból 
30 frt, stólából 30 frt, az uradalomtól 21 frt, 137 f r t 
államsegély, egyebekben 25 hold föld kat. jövedelme 
57 frt, 12 köböl kétszeres, 3 köböl tengeri, párbér, 
20 steer tűzifa beszállítva, 2 marhára legeltetési jog. 
A német nyelv ismerete kivánatos. Az oklevéllel 
fölszerelt kérvények ngos. főtiszt. Pemp Antal kano-
nok-esperes úrhoz küldendők Felső-Bányára. 

(715—II—1) 
Szent lör incz l (Vasm.) iskolához okleveles, esetleg 

képezdevégzett, kántorságban jártas róm. kath. tanító 
kerestetik. Fizetése: 300 frt, elegendő tüzelőanyag 
és bútorozott szoba. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvények julius 29-ig iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (700—III—1) 

A farkasdl ref. egyházban (Nyitramegye) három 
altanítóságra, a jövő tanévre pályázat hirdettetik. 
Évi díj 380 frt , az ismétlősök egy osztályának taní-
tásáért 20 f r t ; lakásul külön szoba, fűtéssel. Okle-
veles, nőtlen, ref. vallááü tanítók pályázhatnak. Pályá-
zók kérvényeiket s okmányaikat julius 31-ig küldjék 
be a lelkészi hivatalhoz. (702—I—1) 

Gróf Károlyi Gyula őméltósága b á l y o k i gazda-
ságában újonan felállított iskolához szeptember 
elsejére keresztény nőtlen tanító kerestetik. Évi 
javadalmazás: 150 frt, mosás és világításra 50 fr t 
pótlék, étkezés a tiszti asztalnál, egy bútorozott szo-
bából álló lakás és szabad fűtés. Kinevezett ha esetleg 
nyári szünidőben gazdasági teendőkkel bízatnék meg, 
úgy 50 f r t tiszteletdíjat kap. Bizonyítványmásola-
tokkal ellátott kérvények (melyek vissza nem adat-
nak) Jurcsek Béla uradalmi kasznárhoz, Bályok, posta 
Bihar-Széplak küldendők. (699— II—1) 

J á s z - Á r o k s z á l l á s község róm. kath. népiskolájá-
nál megüresedett I-ső C, párhuzamos leányosztály 
tanítónői állomásra 1899 augusztus 15-ig pályázat 
nyittatik. Javadalma: 300 f r t rendes és 100 fr t 
lakásilletmény, a község által évnegyedenkint előre 
fizetve. Ezen állomásra csak róm. kath. vallású s 
oklevéllel bíró tanítónők pályázhatnak s a meg-
választott állomását szeptember 1-én tartozik elfog-
lalni, állomásában azonban csak 1 év sikeres eltelte 
után fog megerősíttetni. Kérvények főtiszt. Sipos Géza 
iskolaszéki elnök czímére küldendők. Személyes meg-
jelenés nem szükséges. 1899. évi junius hő 24-, Stipula 
Bertalan, iskolaszéki jegyző. (693—III—1) 

A körösi (Gömör) ref. tanítói állomásra pályázat 
nyittatik. Javadalom: tíz köböl buza, tíz köböl 
gabona, nyolcz köböl zab. Tizenhat méter fa, fapénz 
20'27 frt. Földárenda egyháztól 100 frt. Négy kaszás 
rét, kenderföld 1 hold, három gyümölcsös-kert. Egy 
hold kertnek fele használata. Legeltetés 6 frt. Tandíj 
egy forint, egy véka zab, egy csirke, 5 to jás ; 32 
gyermek. Ismétlők 1 frt. Temetés 50 kr. Földadót az 
egyház fizeti. Államsegély 64 fr t korpótlék az állam-
tól. Szép kényelmes laKás, melléképületekkel kerített 
udvarral. Pályázati határidő augusztus 1. Kérvények 
Kolos István lelkészhez Berzéte (Gömör) küldendők. 

(713—II—1) 
Kun-Madarason 3—4 leányosztály vezetésére. 

Javadalom: 174 frt 30 kr; 35 köböl buza, megváltva = 
227 frt 50 kr ; 21 köböl árpa, megváltva = 94 fr t 
50 k r ; l 'A öl fa = 21 frt 75 k r ; 50 frt lakpénz. 
Ev. ref. vallású nős tanítók és tanítónők pályáz-
hatnak. Ha nős tanító választatik, ennek neje köteles 
a 4-ik osztályban a kézimunkát tanítani. Állandósítás 
próbaévhez kötve. Az állás 1899 szeptember elsején 
elfoglalandó. Pályázati határidő augusztus 5. Kun-
Madaras, 1899 julius 5. Kövendi Dénes ev. ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (741—I—1) 

A kenderes t ref kántortanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: udvarkertes és 3 szobás lakáson 
kívül 417 f r t 50 kr készpénz, 50—60 frt stóla és 
14 kis hold szántóföld (árenda-átlag 182 frt). Köteles-
ség : a 4, — esetleg 5 felső fiosztályok tanítása és az 
orgonistakántori teendők végzése. Élőnyben részesül-
nek, kik egyháziasságukról bizonyítványt csatolnak 
és a julius 30-iki próbán, saját költségükön bemu-
tatkoznak. Pályázatok julius 28-ig küldendők alul-
írotthoz. Győry Lajos, ref. lelkész. (721—II—1) 

Az u j v i n c z i róm. kath. kántortanítói állásra julius 
hó 31-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: tisztes-
séges lakás, pincze s istállóval; készpénzben 205 frt, 
12 hold szántó, l 'A hold kert, 'A hold kaszáló, 400 
H-öl szőlőnek való föld (a földek folyó évre 160 frton 
bérbe adattak), 3 öl fa, melyből a tanterem is fűtendő, 
stóla. Kötelessége : az osztatlan iskolát vezetni, vasár-
és ünnepnapokon az alvinczi templomban orgonálni. 
Pályázatok alulírotthoz intézendők. Alvincz (Erdély), 
1899 julius 7-én. Grand Konrád lelkész, iskolaszéki 
elnök. (763—1—1) 

I p o l y - N y é k e n (Hontm.) a r. kath. népiskolánál 
400 frt (300 a községtől, 100 f r t államsegély) fize-
téssel és lakószobával szervezett másodtanítói állo-
másra julius 25-ig pályázatot hirdet az iskolaszék. 

( 7 7 2 - 1 - 1 ) 



— V I I — 

A t u r z o v k a i (Trencsénm.) központ i és k l in-
VÖlgyi róm. kath. népiskolánál egy-egy tanítói állo-
másra augusztus l-ig pályázat hirdettetik. Tanítási 
nyelv a tót, de a magyar nyelvbeni tökéletes jár-
tasság is kívántatik. I. A központi iskolához meg-
választott tanító köteles a mindennapi iskola I. 
és II. vegyes osztályát vezetni, az ismétlő - isko-
lában vasárnaponkint fölváltva tanítani, a gyer-
mekeket az őszi és tavaszi időben naponkint a tem-
plomba vezetni s rájok felügyelni. Jövedelme : 400 frt 
készpénz, előleges havi részletekben, ötödéves kor-
pótlék, beiratási díjakból körülbelül 12 frt, faillet-
mény 15 fr t és egy szoljából álló lakás. Ha a kán-
tori teendőkben segédkezni fog, mellékjövedelemre is 
számíthat. — II. A klinvölgyi iskolához megválasztott 
tanító köteles az osztatlan, vegyes iskolát önállóan 
vezetni. Jövedelme : 400 fr t készpénz, előleges havi 
részletekben, ötödéves korpótlék, 10 fr t beiratási 
díjakból, 30 frt tüzifa-átalány, melyből a tanterem 
is fűtendő. Lakása: két csinos szoba, konyha, kamra, 
pincze, faszin és egy kis konyhakert. A központi 
állomásra tanítónők is pályázhatnak. A kellően föl-
szerelt folyamodványok főtiszt. Lonszky Gyula plé-
bános, iskolaszéki elnök úrhoz Turzovkára küldendők. 
A róm. kath. iskolaszék. (773—I—1) 

A h a j d ú b ö s z ö r m é n y i ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet két tanítói s egy tanítónői állásra. Fizetése 
férfi tanítónak egyik álláson 550 frt készpénz az egy-
ház pénztárából évnegyedenkint előre fizetve és 
120 fr t lakbér, vagy az egyháztanács által bármikor 
kijelölt ilakás, sorrendben történő előléptetésnél 3 öl 
tűzifa hazaszállítással; másik férfi tanító fizetése 
400 fr t készpénz évnegyedenkint előre fizetve s 120 f r t 
lakbér, vagy az egyháztanács által bármikor kijelölt 
lakás ; a tanítónői állás fizetése 400 frt készpénz 
évnegyedenkint előre fizetve, 120 frt lakbér, vagy 
bármikor kijelölt lakás; mindenik állás után 50 fr t 
ötödéves korpótlék jár. Megválasztott tanítók s taní-
tónő mindenkor az egyháztanács, illetve az iskola-
szék által kijelölt osztályt, vagy esetleg osztályokat 
tartoznak tanítani s költözködési költségre igényt az 
egyházzal szemben nem támaszthatnak. Pályázati 
határidő julius hó 20, megválasztottak állásukat 
1899 augusztus hó 20-án tartoznak elfoglalni. Föl-
szerelt kérvények julius 20-ig alulírthoz adandók be. 
Választottak egyévi sikeres működés után állán -
dósíttatnak. Szólnoky Gerzson, ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (714—1—1) 

Az e t e i ev. ref. iskolában másodtanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Kötelessége: a három alsóbb 
osztálynak a főtiszt, dunántúli ev. ref. egyházkerület 
által kiadott tanterv szerinti vezetése és szükség 
esetén az énekvezér-tanítót templombani helyette-
sítése. Javadalma nyolczszáztíz korona, kétszeri tem-
plomi hirdetés, két szobából álló lakás, egyik szobát 
az egyház fűtteti. Megjelenés szeptember 1-ső napja. 
Pályázók fölszerelt kérvényeiket alulírotthoz leg-
később aug. 10-ig küldjék be. Kelt Etén (Komárom-
megye, u. p. helyben, Kis-Béren át), 1899 julius 8-án. 
Okleveles tanítónő is elfogadtatik. Rácz Károly, ev. 
ref. lelkész. ( 7 6 5 - 1 - 1 ) 

A pacsér i (Bácsm.) községi elemi iskola egyik 
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Javadalom : 
tisztességes lakás, 800 korona készpénz, 12 korona 
irodai, 40 korona fűtési átalány, a reform, vallás 
oktatásáért saját osztályában 100 korona külön díja-
zás. Kötelessége : a második elemi osztály és válta-
kozva az ismétlősök oktatása. A megválasztottnak 
egy évi sikeres működés után igazolt útiköltsége is 
megtéríttetik. Pályázati kérvények, melyek csak a 
megyei közig, bizottságtól visszaérkezés után küld-
hetők vissza, julius 29-ig alulírotthoz küldendők. 
Okleveles tanítónők is pályázhatnak. Szendy Lajos, 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (754—I—1) 

A k i s t e r e m l a i (Torontálvármegye) német-magyar 
tannyelvű községi elemi népiskolánál megüresedett 
tanítónői állomás töltendő be. Jövedelme: 400 frt 
készpénzbeli fizetés, 5 f r t irószerátalány, 'A hold 
pótkert, 3 QJ-öl szalma, 10 ingyenes fuvar és 30 frt 
lakbérilletmény. Kötelessége: a II. és III. osztály 
vezetése, az ismétlőiskolások tanítása és a felső 
osztályokban a kézimunkatanítás. Pályázati határ-
idő julius 25-ik napja. Kérvények alulirt iskolaszéki 
jegyzőhöz küldendők. Kis-Teremia, 1899. évi julius 
hó 3-án. Schlier János, iskolaszéki elnök; Frauen-
hoifer Péter, igazgató-tanító, iskolaszéki jegyző. 

(719—II—1) 
Pályázat a s omogynemes -k i s fa lud i ref. kántor-

tanítóságra. Jövedelem 176 forint államsegélylyel 
400 frt, lakásul egy szoba. Oklevéllel ellátott kér-
vények augusztus 20-ig az iskolaszék elnökségéhez 
küldendők. _ (645—111—1) 

J á s z b e r é n y b e segédkántor kerestetik. A pályázó 
erős, csengő hanggal rendelkezvén, értelmes kiejtéssel 
énekeljen és szekundálni tudjon. Ezen kellékek nél-
külözhetlenek. Hogy gyakorlott orgonista is legyen, 
kívántatik. Tehetséghez képest 400 frt fixum, avagy 
teljes ellátás melletti fizetésre alulírottal levélben 
megegyezvén, egy vagy több évre szerződhetni. Föl-
tételeimre őszinte választ kérek. Okmány mellőztes-
sék. Jászberény, 1899 jul. 4. Beleznay Mór, főkántor. 

(709—It—1) 
A g a l a n t h a i (Pozsonym.) róm. kath. iskolához 

Kováts Gyula főtanítónak székesfővárosi tanítóvá 
történt megválasztása következtében megüresedett 
rendes tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : egy szobából álló lákás természetben, 5-50 frt 
törzsfizetés, 50 frt ötödéves korpótlék, 25 mm. szén. 
Kötelesség: az iskolaszék által kijelölt osztályt 
vezetni, az ismétlősöket tanítani, a gyermekeket 
templomba vezetni és reájuk felügyelni. Felhívom 
a pályázókat, hogy folyamodványukat f. hó 31-ig 
a galanthai róm. kath. iskolaszékre czímezve, hozzám 
beküldjék. A választás augusztus első felében lesz 
megtartva. Entresz Ede, plébános, iskolaszéki elnök. 

(764—II—1) 
Pályázat a büki róm. kath. népiskolánál osztály-

tanítói állásra. Fizetés : 300 frt, '/< hold kert, egy-
szobás lakás, 1 '/j öl fa. Köteles: egy tanteremben 
tanítani, esetleg a kántori teendőkben segédkezni. 
Tannyelv magyar. Pályázhatnak férfi- és nőtanítók. 
Oklevéllel fölszerelt kérvények julius 31-ig alulírott-
hoz küldendők. Bük (Sopronmegye), 1899 juHus 2. 
Rozsos Ferencz, iskolaszéki elnök. (694—II—1) 

A j á s z a p á t i ! izraelita hitközség több tagja egy 
okleveles izr. tanítót keres, ki magyar és német 
tannyelvű iskolákra van képesítve. Kötelessége egy 
4 osztályú osztatlan vegyes iskolát vezetni és vallás-
tant tanítani. Fizetése lu hónapra 400, esetleg 450 frt. 
Pályázók fölszerelt kérvényeiket augusztus l- ig küld-
jék dr. Büchler Pál iskolaszéki elnök úrhoz. Állomás 
szeptember l-ig elfoglalandó. (747—III—1) 

M a g y a r - D i ó s z e g e n (Pozsonym.) a kath. népis-
kolánál tanítói állásra hirdettetik pályázat. Fizetés 
350 frt, bútorozott szoba, fűtés. Tartozik egy osztályt 
vezetni, az ismétlősöket felváltva tanítani, szükség 
esetén a kántornak segédkezni. Az iskolaszékre 
czímzett kérvények ft. Hübner János ker. alesperes 
úrhoz julius 27-éig küldendők. Kisfaludy Vincze 
plébános, iskolaszéki elnök. (748—I—1) 

F e l s ö l e h o t a i (Zólyom-Brézó) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra f. é. augusztus 10-ig pályázat hir-
d.ettetik. Fizetése 500 f r t vegyesekben. Ezenkívül 
szép lakás, megfelelő melléképületekkel. Tannyelv 
magyar-tót. Okleveles, esetleg képezdevégzett, kántor-
ságban jártas tanító urak okmányokkal fölszerelt 
kérvénvüket Grigely Mátyás iskolaszéki elnökhöz 
küldjék be. (703—1—1) 
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A tatai róm. kath. iskolaszék előléptetés folytán 
megürült osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma 550 frt , melyben lakbére is benfoglal-
tatik. A kellően fölszerelt kérvények julius 2i-ig 
alulirt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Tata, 1899 
julius 4. Garzuly József dr., iskolaszéki elnök. 

(751—1—1) 
A v ö r ö s t e m p l o m i (volt határőrvidék) magyar-

szerb tannyelvű községi iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Évi 
járandóság: 400 f r t fizetés, 4 öl tűzifa és 5 frt iró-
szerátalány, szabad lakás és kert. Az ezen állást el-
nyerni óhajtó okleveles tanítók fölhivatnak, hogy a 
temesmegyei közigaztási bizottsághoz ezímzendő, kel-
lően fölszerelt és bélyeggel ellátott folyamodványai-
kat folyó évi augusztus hó l-ig a temesvármegyei 
m. kir. tanfelügyelőséghez közvetlenül beküldjék. 
Temesvár, 1899. évi juliua hó 6-án. Láng István, 
kir. s.-tanfelügyelő. (89'h- -I—1) 

A res icza i ev. reform, vegyes iskola kántortanítói 
hivatalára e lap 23. és 24. számaiban hirdetett pályá-
zat határideje julius végéig meghosszabbíttatok. 

(759—III—1) 
H aj du-Szob o s z l ó n az evang. reform, egyház 

által fentartott elemi iskolában üresedésbe jött két 
fiu- és három leánytanítói állomás. Fizetés 400 
(négyszáz) forint és 90 frt lakbér, havonkinti előleges 
részletekben, az egyházi pénztárból s a törvényszerű 
50 frtos korpótlék. Pályázhatnak ev. ref. vallású 
okleveles tanítók, a leányiskolához tanítónők is, kik 
állomásukon egyévi sikeres működés után állandó-
síttatnak. Nőtlen fitanítóknak azon kedvezmény 
adatik, hogy egy évre külön szobában, az iskola 
épületében, ingyen lakást nyerhetnek. Pályázati kér-
vények az egyház presbitériumához intézve, f. év 
augusztus 5-ik napjáig adandók be. (770—I—1) 

A puchói evang. egyliáz Dohnanban, államilag 
370 frttal segélyezett iskolai állomásra pályázatot 
nyit. Tanuló 10, tanköteles nyelv tót. Fizetés 400 fr t 
és lakás. Közel a vasúthoz. Pályázhatnak evang. 
tanítók, tanítónők vagy óvónők az 1899-ik év julius 
30-áig. Puchó, 1899. év junius 20-án. Trencsénmegye. 
Zsámbokréthy Lajos, ev. lelkész. (566—I—1) 

Pályázat a d a r a i ev. ref. tanítói állásra. Fizetés : 
8 köböl tiszta kétszeres buza, 3 öl kemény tűzifa 
beszállítva, kilencz hold szamosháti szántóföld, három 
fordulóba osztva, három hold kaszáló, 4 hold legelő. 
Adóját az egyház fizeti. Minden gyermek után 1 fr t 
tandíj, egy véka szemes tengeri, egy csirke. Tanít-
ványok száma 35. 187 fr t államsegély. Ev. ref. ok-
leveles tanítók pályázhatnak. Pályázati idő aug. 15. 
lelkészi hivatalhoz. * (760—1—1) 

Pályázat rendes tanítói tót tannyelvű állomásra 
(1. és 2. oszt.) Ho l i c son . Jövedelem : lakáson kívül 
400 frt készpénzben és 2 öl fa. Pályázatok az evang. 
lelkészi hivatalhoz Holicsra (Nyitram.) küldendők. 

(758—II—1) 
Tószegre (Pestm.) róm. kath. segédtanító keres-

tetik. Fizetése havonkint tíz forint, teljes ellátás. 
Cservenyicz Pál, kántortanító. (776—III—1) 

Pályázati hirdetés tanítói állásra G y o p á r h a l m á n 
Békésmegyében. Évi fizetés: ,360 forint készpénz, fél-
hold szőlő és lakás. A pályázók folyamodványaikat 
okmányaikkal együtt az orosházai róm. kath. plébániai 
hivatalnak nyújtsák be f. évi szept. l-ig. Pályázhat-
nak róm. kath. okleveles tanítók vagy tanítónők, 
esetleg óvónők is. Kántori teendőt végezni tudók 
előnyben részesülnek. (757—I—1) 

B e r e n c s v á r a l j a i tanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelem: 300 frt, négy hold szántóföld, 
házikert, tandíj tanulóktól 75, fapénz 25 kr, ké-
nyelmes lakás. Tannyelv tót. Folyamodványok julius 
végéig terjesztendők be. Beblavy, ev. lelkész Szobo-
tiston (Nyitram.). (775—1—1) 

Pályázati hirdetés tanítói állásra T ó t - K o m l ó s o n 
Békésmegyében. Évi fizetés: 300 fr t készpénz és la-
kás. A pályázók folyamodványaikat okmányaikkal 
együtt az orosházai róm. kath. plébániai hivatalhoz 
nyújtsák be f. évi aug. 15-ig. Pályázhatnak róm. 
kath. okleveles tanítók vagy tanítónők, esetleg óvó-
nők is. Kántori teendőt végezni tudók előnyben 
részesülnek. (756—1- 1) 

A keczö l i (Sopronm.) kath. segédtanítói állásva 
pályázat hirdettetik. Pályázati határidő augusztus-
15. Fizetése 300 frt, 30 frtos havi részletekben, külön 
lakás bútorozott szobával. Oklevelesek fizetése állam-
segély útján 400 frt. Oklevéllel bírók előnyben 
részesülnek. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni, 
ismétlősöket oktatni és kántoriakban segédkezni. Az 
állást szeptember 6-án kell elfoglalni. Kérvények 
bizonyítványokkal fölszerelve Csizmadia Pál iskola-
széki elnökhöz küldendők. (680—1—1) 

Bala ton-Magyaródra (Zalam.) róm. kath. segéd-
tanító kerestetik. Fizetése: 150 frt, szoba, fűtés, 
reggeli, ebéd, vacsora. Kötelessége : I. II. osztályok és 
az ismétlősök tanítása, s a kántoriakban segédkezni. 
Képezdészek is pályázhatnak. Kérvények Kis-Komá-
romba a plébániára küldendők. Stampay Miklós, 
főtanító. (708—1—1) 

Lipócz , K i s - S e l m e c z (államilag kiegészített 
fizetés 400 frt, 5° fa) és P o d h r a g y (hatóságilag 
megállapított 348 frt) leányegyházak tót nyelvet 
bíró ág. h. ev. oki. tanítót, tanítónőt vagy óvónőt 
keresnek. Folyamodványok augusztus l-ig Hodza. 
János iskolaszéki elnökhöz Turócz-Szucsánba inté-
zendők. (710—1—1) 

A p á t h e g y a l j a (Barsvárm.) fiókegyházi r. kath. 
iskolájához tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delem állami segélylyel négyszáz forint. Oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok julius végéig beküldendők 
a felsőapáti (P. Bars. Sz.-Kereszt.) plébániai hivatal-
hoz. Kisdedóvónők is pályázhatnak. (711—II—1) 

B i h a r - N a g y - B a j o m izraelitáinál okleveles tanító 
kerestetik, f. évi szeptember elsejétől évi 350 fr t és 
lakás, nőtlen 140 frtért évi ellátást kap. Tartozik 
1 — 6 elemi osztályt végezni, úgyszintén a vallást 
tanítani. Gyermekek száma 25 lesz. Pályázók fölsze-
relt kérvényeit f. évi augusztus elsejéig alulírotthoz 
küldjék be, a megválasztott augusztus 5-én értesít-
tetni fog. Az állomást f. év szeptember elsején betöl-
tendő. B.-N.-Bajom, 1899 julius 3. Az érdekeltek 
nevében Schvarcz Vilmos. (712—I—1) 

Békésmegyei B á n f a l v a r. kath. második tanító-, 
esetleg tanítónői állomásra 1899 augusztus 15-ik 
bezárólag pályázat hirdettetik. Javadalmazása 300 f r t 
készpénzben, 15 frt tűzifára, melyből a tanterem 
fűtendő. Két szoba, konyha, kamara, tágas kerttel. 
A kántortanítótól segédkezéséért külön jutalomban 
részesülhet. Okleveles pályázók kérvényüket, a bán-
falvai iskolaszékre czímezve, Kny Antal esperes úrhoz 
Békésre küldjék. Az állomás szeptember 1-én elfog-
lalandó. _ (755-11—1) 

Komárommegyei V é r t e s - S o m l ó n német-magyar 
tannyelvű róm. kath. osztálytanítói állomásra pályáz-
ható. 400 fr t évi fizetéssel, szobafütéssel s némi bútor-
ral, okleveles férfitanítók pályázhatnak. A fölsze-
relt kérvények, főtiszt. Náez József plébános úrhoa 
augusztus 10-ig intézendők. (762—I—1) 

A győrszen tmárton i róm. kath. fiúiskolánál 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
400 frt, bútorozott szoba. Kötelessége: egy osztály 
vezetése, az ismétlők tanítása felváltva és a kántor-
ságban segédkezés. Személyesen megjelenők előny-
ben részesülnek. Kérvények az iskolaszékre ezímezve, 
jul. 30-ig küldendők be, mely napon a választás ia 
megejtetik. Bognár István, iskolaszéki jegyző. 

(771—1—1) 
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A szerednyei anyaegy"házhoz tartozó H l u b o k a  
községben róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 3 szoba, kamara és konyhából 
álló lakás, 3 vékás házi kert, Vs telek föld és rét. 
Az adót a tanító íizeti. Párbér 9 köböl vegyes élet-
nemü. Stóla 15 frt . 12 szekér ttizifa. Különféle ala-
pokból 257 fr t 57 kr. A 400 frt ig való kiegészítés 
az államtól lesz kérve. Tanítási nyelv : tót és magyar. 
A kérvények f. évi augusztus 25-ig Benkő József ker. 
espereshez Jenkére küldendők. (701—1—1) 

N a g y - S z e k e r e s (Szatmármegye, vasúti állomás) 
ev. ref. népiskolájánál kántortanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés: 1. 167 fr t államsegély; 
2. 14 köblös szántóföld haszonélvezete ; 3. 15 köböl 
buza ; 4. 6 régi öl f a ; 5. 80 fr t tandíj ; 6. 80 darab 
csirke; 7. 10 f r t garaspénz; 8. 5 f r t stóla; 9. 10 frt 
kézimunkaváltság; 10. 3 köblös föld szántásvetése ; 
11. uri lakás, ú j melléképületek, 2 vékás házikerttel. 
Kötelesség : vegyes iskolának az egyházkerületi tan-
terv szerinti tanítása, templomi és temetési éneklés. 
Pályázati fölszerelt kérvények augusztus l-ig Dávid 
Sándor lelkészhez küldendők. Állás szeptember l-ig 
elfoglalandó. (Utolsó pósta: Zsarolyán.1 746—I—1) 

A nyái 'szói (Kolozsmegye) államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál évi 460 f r t fizetésből és sza-
bad lakásból álló illetményekkel javadalmazott ren-
des tanítói állomásra, melylyel az ev. ref. orgonista-
énekvezéri teendők is egybe vannak kötve, pályázat 
hirdettetik. Az ezen állomás elnyerését óhajtó ref. 
vallású, okleveles tanítók, kellően fölszerelt kérvé-
nyeiket, az iskolaszékhez czímezve, legkésőbb 1899. 
július 25-ig alulírtnál Bánft'y-Hunyadon nyújtsák be. 
Koleszár Lajos, iskolaszéki elnök. (761—II—1) 

A j á s z f é n s z a r u i róm. kath. elemi népiskola első 
fiúosztály-tanítói állomásra pályázat nyit tat ik. Java-
dalmazása : 400 fr t készpénz s 50 frt lakáspénz a 
községi közpénztárbői, havi előleges részletekben s 
400 [ -öl szántó. Kérvények julius hó 25-ig főtiszt. 
Hun Pál, plébános úrhoz küldendők. Csak férfitaní-
tók pályázhatnak s megválasztott szeptember 1-én 
köteles állását elfoglalni, mely időtől folyósíttatik 
fizetése is. Márkus János, iskolaszéki jegyző. 

(786-1—1) 
B é k é s c s a b a i evang. egyház pályázatot hirdet 

elemi tanítói állásra, melylyel 450 fr tnyi évi jöve-
delem és szabad lakás já r . Tannyelv : magyar és 
tót. Kellőkép fölszerelt folyamodványok augusztus 
elsejéig az egyház igazgató-lelkészéhez küldendők. 

( 7 8 8 - 1 - 1 ) 
A k e t h e l y i róm. kath. népiskolánál egy osztály-

tanítói állásra augusztus 20-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 300 Irt készpénz t8 hónapra, bútorozott 
1 ütött szoba. Kötelessége : az egyik osztályt önál-
lóan vezetni és szükség esetén a kántori teendők-
ben díj nélkül segédkezni. Kérvények az iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. Kethely,u.p. Szent-Gotthárd. 
Az iskolaszék. (792 -II—1) 

N a g y - S e n k v i c z e n (Pozsonyin.) két róm. kath. 
tanítél állomásra pályázat. Javadalmak : Egyenkint 
300 fr t rendes fizetés, 2 öl kemény fa, ismétel-
tetésért 10 f r t és szabad, bebutorozott lakás. Az 
egyenkinti 100 fr t államsegély kilátásba van 
Ji. lyezve. Folyamodványok főtisztelendő Markovieh  
János esperes, ker. tanfelügyelő úrhoz Vistula-,i 
(u. p. Báliony) f. év augusztus hó 10-ig beadandók. 
Kárpáti, isk. polg. elnök. (781—III—1) 

A rákospalota i ev. ref. egyház az 1899/1900-ik 
tanévre segédtanítót keres. Fizetése egy polgári 
évre 500 frt, stóla és lakás. A tanításon kívül meg-
kívántatik az orgonázásban való jártasság, a 
templomi és temetési szolgálatok végzése. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Kérvények augusztus 
l-ig Benkő István ref. lelkészhez küldendők. 

((794- II—1) 

Az újpalota i (u. p. Kőrös-Taiján, Biharmegye) 
róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 1. Az egyház pénztárából 
a) 120 fr t fizetés, b) 72 fr t 24 kr. szentmise alapít-
ványokból ; 2. a községtől o) 52 frt fizetés, d) 20 frt 
az ismétlő iskolások tanításáért, e) 12 köböl két-
szeres, f) 3 öl kemény tűzifa beszállítva; 3. 19 ka-
taszt. liold 457 Q öl szántóföld haszonélvezete. Végre 
három szoba, konyha és kamarából álló lakás, istáŰó, 
faszin és házi kert. Kötelességei: kántori teendők 
-végzése, mindennapi és ismétlő-iskolások törvény-
szabta módoni oktatása. Csak okleveles ós a német 
nyelvet jól beszélő tanítók pályázhatnak. Az új-
palotai róm. kath. iskolaszékhez intézett és kellően 
felszerelt kérvények julius 25-ig nagys. és f tdő Dencs 
János tb. kanonok, esperes-plebános úrhoz Nagy-
váradra nyújtandók be. A próba és választás julius 
27-én délelőtt 10 órakor lesz megtartva Uj-Palotán. 
Személyesen megjelenők előnyben részesülnek. Állás 
augusztus 6-án elfoglalandó; ezen naptól élvezi a 
megválasztott a javadalmat. Richter Jenő, plébános, 
iskolaszéki elnök. (730—I—1) 

A r á c z k e v e i (Csepelsziget) róm. kath. iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés havonkénti előleges részletekben 350 frt, 
lakbél- 70 frt. Pályázóknak az orgonálásbani jártas-
sága szükséges és kántori teendőkben való segéd-
kezésért némi mellékjövedelemre kilátásuk van. 
Megválasztott tartozik az iskolásokat az isteni tisz-
teletre elvezetni és ott reájok felügyelni. Állását 
csak az iskolai óv végén, egyhavi felmondás után 
hagyhatja e l : úgyszinte egyévi próbaidő után vég-
legesíttetik. Kérvények főtiszt. Knezits Pál esperes-
plebános úr iskolaszéki elnökhöz beküldendők 
augusztus hó 10-ig. (753—II—1) 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben, a marosi egy-
házmegyébe kebelezett b a c z k a - m a d a r a s i egyház-
község énekvezér-tanítói állomásra ezennel pályázat 
nyittatik. Javadalom: tisztességes négy szobával, 
kamrával, konyhával, kétosztályú pinczével bíró 
lakás, kerten, gazdasági épületeken kívül. 1. Ingat-
lan: í) hold 821Q terület, 40 frt 7 kr. kataszteri 
tiszta jövedelemmel, de haszonbéri értéke 285 frt, 
mert ezen ingatlanból 5 hold 1163 terület első 
osztályú rét, a többi szántó, első osztályú. 2. Buza, 
zab, törökbuza-kepe 184 f r t 50 kr. becsértékben. 
3. Minden iskolába járó gyermek után egy veder 
must, egy forinttal megváltva, 100 frt becsértékben. 
4. Egyháztagok által teljesítendő igavonó és kézi 
napszám, 32 frt 60 kr. hecsértékben. 5. Stóla,, 
czinterem és temető használata '/'» részben 14 fr t 
becsértékben. 6. Államsegély 29 frt. Összesen 
400 f r t 17 kr. Énekvezértanító köteles a nyárád-
szentlászlói leányegyházba is minden harmadik 
vasárnap d. u. és úrvacsora osztáskor beszolgálni, 
ezért a javadalom 11—12 frt. Pályázati határnap 
1899 augusztus 2. A folyamodványok nt. Ravasz 
János esperes úrhoz küldendők Nyárád-Szeredára, 
u. p. Nyárád-Szereda. (743—1—1) 

A g o m b a i róm. kath. iskola másodtanítói állásra 
szeptember elejétől tíz hóra, havi előlegekben fize-
tendő 360 frt, lakás, fűtés ós szobatakarítás élve-
zéssel, képezdevégzett férfitanító kerestetik. Kötelme 
egyik tanterembeli a három alsó osztályt és az 
ismétlőket oktatni. (U. p. Marczali, Somogyinegye). 
Az iskolaszéki elnökség. (787 -I — 1) 

A h i m ó d i (Sopronm.) róni. kath. iskolánál a jövő 
tanévre egy osztálytanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése 400 frt , egy bútorozott szoba, 
fűtés és takarítás. Kötelessége az I-ső osztályt ön-
állóan vezetni és a kántori teendőkben segédkezni. 
Pályázati határidő julius 26. Néwelh Gábor, iskola-
széki elnök. (733 II—1) 
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Az endrődi egyik községi óvoda óvónői állására 
julius 27-ig pályázat hirdettetik. Javadalom: lakás 
az óvodában és 300 fr t havi előleges részletekben. 
Pályázat alulírt czimre küldendő. Endrőd (Békés-
megye). Óv. felügy. bizottság elnöksége. (719—I—1) 

A n a g y m a r o s i (Houtm.) reform, kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: készpénz az 
egyház pénztárából 123 fr t 61, államsegély 211 frt, 
5 hold erdő fajzási jogának tiszta jövedelme 36 frt, 
stóla 5—10 frt. Megjegyeztetik, bogy ha a meg-
választandó tanító képes lesz egy fiút I-ső és Il-ik 
latin osztályra elkészíteni, még külön 20—30 frt 
hivonkinti jövedelemre számíthat. Okleveles pályázók 
kérvényeiket julius 31-ig küldjék Diósjenőre (Nógrád-
megye), az esperesi hivatalhoz. (780—II—1) 

Az ú j - fazenas v a r i a n d i ágost. hitv. evang. egy-
ház (Aradm. u. p. Új-Szent-Anna) I és II osztályú 
iskolájához kántori teendőkkel egybekapcsolt tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Tannyelv magyar. Fizetés : 
szabad lakás kerttel, készpénz 470 korona, 25 liter 
buza, 8 katasztr. hold és 950 négyszögölnyi szántó-
föld használata, 3 öl tűzifa, halotti búcsúztatóért 
1 korona. Fölszerelt kérvények aug. l-ig lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (783—11—1) 

A n a g y b á r i i ev. ref. leányegyházba tanító keres-
tetik. Fizetése: 1. 300 fr t készpénz, évnegyedi rész-
letekben a gondnok által előre fizetve; 2. 32 frt 
államsegély ; 3. 5 vékás szántóföld az egyház által 
munkálva s adóját fizetve ; 4. 6 szekér fa hazaszállí-
tása ; 5. 5 drb. marhal esi e lő; 6. temető, szőlőalj, 
kertből a szénatermés; 7. stóla. Bővebb értesítés 
Sztankovics Lajos ev. ref. lelkésznél Kis-Báriban, 
Zemplénm. U. p. S.-A.-Ujhely. (56b—I—1) 

A sopron- szováth i róm. kath. osztálytanítói 
állomásra az 1899/900-ik tanévre pályázat hirdet-
tetik. Fizetése 300 frt, havonkint fizetve, külön 
szoba fűtéssel. Kötelessége a 111—VI-ik osztályt és 
az ismétlőiskola tinit tanítani, a kántoriakban 
segédkezni. Okleveles férfitanítók hiányában oki. 
nőtanítók is pályázhatnak. Az állás szeptemberben 
betöltendő. Kérvények f tdő Paár József plébános, 
iskolaszéki elnök úrhoz Bágyogra küldendők. Oross 
Gábor, főtanító. (782 I 1) 

A h idaskürt i nyilvánossági joggal felruházott 
izr. magániskolánál üresedésbe jö t t tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak oly tanítók, kik 
magyar, német és héber nyelven sikerrel oktatni 
képesek. Javadalmazás: 300 fr t törzsfizetés, 150 f r t 
német és héber oktatásaért. Pályázók próbaelőadásra 
meghivatnak. Útiköltség a megválasztottnak meg-
téríttetik. Pályázatok legkésőbb augusztus 5-ig 
Drechsler Lipót czímére Ilidas-Kiirtre (Pozsony-
megye) küldendők. (785—1—1) 

Felsö-Oszttó (Vasvár.) r. k. II. tanítói állomásra 
auguszt. 2-ig pályázat nyittatik. Fizetése: 350 frt, 
bútorozott szoba fűtéssel. Pályázhatnak képesített, 
esetleg képezdevégzett tanítók. Kérvények e hó vé-
géig r. k. iskolaszék elnökéhoz küldendők. (793-II-1) 

A s á g h i (Vasm.) róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdetünk. Fizetése: 836 korona és búto-
rozott szoba. Kötelessége: az alsóbb osztályokat taní-
tani. a kántorságban rendesen, a gazdasági ismétlő-
iskolába,n esetleg segédkezni. Oklevéllel fölszerelt 
kérvények Pálinkás Géza plébános, isk.-széki elnök-
höz intézendők. (795 I 1) 

Xapolcza város róm. kath. elemi fin iskolájához 
segédtanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javada-
lom: 400 frt fizetés havi előleges részletekben; csi-
nosan bútorozott szoba fűtéssel. Kötelesség: az 1. 
osztály vezetése és a kántori teendőkben segédkezés. 
Pályázati határidő augusztus 1. Az állomás szeptem-
ber 1-én foglalandó el. Kérvények a róm. kath. 
iskolaszék elnökségéhez Tapolczára küldendők. 

(784 I I - l ) 

Alsó -Nána evang. leányegyház német-magyar tan-
nyelvű iskolájához segédtanító kerestetik. Fizetése 
lakáson kívül 300 f r t és 1 '/> öl fa. Köteles a három 
alsó osztályban tanítani és a kántorságban segéd-
kezni. Fizetés kiegészítéséért folyamodunk. Kérvények 
augusztus 1 ö-ig alulírotthoz intézendők- Apáthi, u. p. 
Mórágy, Tolnám. Kracher György, ev. lelkész. 

(790-111-1) 
S z o m ó d (Tata mellett) róm. kath. osztálytanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése államsegély-
lyel 400 frt, bútorozott szoba, egy öl fa. Pályázók 
fölszerelt kérvényeiket julius 31-ig küldjék főtiszt. 
Kábik Géza plébános, iskolaszéki elnök úrhoz. 

(789—1—1) 
A b á d i reform, egyház pályázatot hirdet harmadik 

tanítói állásra. Fizetése: lakás helyett 60 frt. Taní-
tásért 400 frt havi előleges részletekben. Köteles-
ségei : az első elemi vegyes osztály, s az ismétlősök 
timtervszerű taní tása; lelkész helyett ötször prédi-
kálni, a tanítókat szükség esetén hivatalos teendőik-
ben helyettesíteni. Pályázati kérvények augusztus 
18-ig alulírotthoz beadandók. Az állás szeptember 
elsején elfoglalandó. Esetleges átmeneti időben csak 
annyi fizetést kap amenynyiért megszolgál. Pályáz-
hatnak nőtanítók is. 1 év próbaidő. T. Abád, 1899. 
jul. 10. Takács Károly, iskolaszéki elnök. (791—1—1) 

H I R D E T E S E K . 
N e v e l ő n e k 

kerestetik vidékre, három fin mellé keresztény 
családhoz egy o k l e v e l e s tanító . Német nyelvet 
bíró előnyben részesül. Fizetés havonkint 20 frt 
teljes ellátással. Kellően fölszerelt kérvények 
intézendők: M E R K E L P É T E R , Fer icanc i 
(Slavonia). (083—II—1) 

T A l i m i y n A n i i r m olcsón eladó. Bővebbet 
U U I l d i I l l U i l i l ü l L U lr i ch G y ö r g y tanító-
nál S z t a n i s l c s o n (Bácsmegye). (551—1—1) 

rasaSJSIS'CE^KEEEIEEH E H 3 3 0 EEKBKsEEEEEE 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrátzi gyárának raktára: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
B É C S , IX. , H a r m o n i e g a s s e 8. , 

ajánlja európai szerkezetű harraoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 
— 61—26—22 

Ár 60 írttól feljebb. 
4 f'rtos részletekben is. 
Képes árjegyzék ingyen és bórmentve. 5 óvi jótállás. 

sffilsES 

Nevelőnő kerestetik 
iskola kötelezett tantárgyait, német, franczia nyelv 
és zongorával nyilvános vizsgatétel kötelezettséggel 
taní t ja . Evi fizetés 350 fr t és teljes ellátás. Levelek 
ezímzendők: H o m o k (Jász-Nagy-Kún-Szolnokmegyc) 
V o z á b Kálmán. (796 -1—1) 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 f r t 50 kr„ 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed evnel kevesebb Időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetesi pénzek a kiadó* 
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rde tésekne l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő*. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lő re küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomasu és egyhasábu sora 6U kr. 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 k a t n ^ m a d i a n k : v i s s z a . 

Pedagóguso k egyesülete. 
Sok szó esett mostanában a tanító-

egyesületek reformálásáról. Különösen 
két törekvést láttunk itt kidomborodni. 
Egyik a szabad egyesületek alakításá-
ban látja a boldogulás föltételeit, a 
másik hivatalos kényszer útján létesí-
te t t tanítóegyesületeket kivan. Mindkét 
felfogás helyes úton indult, csakhogy 
az egyik teljességgel nem számolt a 
mi sajátságos, nemzetiségi és vallás-
felekezeti viszonyainkkal, a másik meg 
nagyon szűk keretek között mozog. 

Normális viszonyok közt a szabad 
egyesületek alakítása volna a leghelye-
sebb, mert ez felel meg egyrészt az 
általános emberi jogoknak, másrészt 
nemzetünk politikai fejlődésének és 
történeti tradiczióinak. Ámde a jog 
alkalmazásánál nem szabad figyelmei 
kívül hagynunk a többi körülményeket 
sem. A még mindig nem eléggé kon-
szolidált nemzettestnek összeforrasztása, 
szívben lélekben magyarrá tétele a 
nemzeti közoktatás első és legfőbb 
kötelessége. Ezt a nemzeti ideát kell 
szolgálniok a tanítók testületeinek is 
első sorban az egész vonalon. 

Azért bármily szépnek látszik is a 
szabad tanítóegyesületek eszméje első 
pillanatra, megvalósítására a nemzeti-
ségek mai harczában még csak gondol-
nunk sem szabad. Mert vaijon ki biz-

tosít arról, hogy abban az esetben, ha 
ezt az elvet gyakorlatban megvalósít-
juk, a „67 magyar tanítóegyesület 
mellett neki alakul-e 72 nemzetiségi is 
nyiltan berallott, vagy leplezett czélok-
kal? A szabad egyesületek eszméjének 
megvalósítását tehát tisztán nemzeti 
szempontból nem tar tom ez idő szerint 
megengedhetőnek. Mindaddig, míg a 
nemzet - tömörülésnek nagy munkája 
befejezve nem lesz, maradjunk a hiva-
talos jellegű egyesületek mellett. Itt 
aztán érvényesüljön a magyar szellem 
s vele együtt a nemzeti törekvés. Ma 
a hivatalos testületek illeszthetők be 
egyedül az öntudatos nemzeti politika 
kereteibe. 

Csakhogy ezeket az egyesületeket 
aztán sokkal szélesebb alapokra kellene 
r j : t e tn i . Nem tisztán tanítóegyesületek 
kellenek a mai szűkebb értelemben, 
hanem tágabb értelemben vett ped. egye-
sületek. Ezeknek aztán kötelezett tagjai 
legyenek nemcsak a népokt. intézetek ösz-
szes tanítói, tekintet nélkül iskolafentar-
tóra, nemzetiségre és felekezetre, hanem 
az ugyanazon közigazgatási területen mű-
ködő s tanítással foglalkozó " "o s 
tényezők is; tehát a középiskolai ,j,r 
éppen úgy, mint az utolsó falusi iskola 
szegény tanítója. A közös nemzeti érzés 
s az egy czél felé való öntudatos törek-
vés bizonyára megtalálná a módot itt 

Lapunk 29-ik számához két melléklet van csatolva. 
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is, a ma még áthidalhatatlannak tetsző 
nehézségek leküzdésére. Hisz czélunk, 
végelemzésében, egy és ugyanaz, t. i. 
a magyar kultúra fejlesztése s ennek 
nemzeti tartalommal való ellátása; 
haladjunk azért egy úton s küzdjünk 
ugyanazon fegyverekkel. 

Az ily pedagógiai testületek tagjai, 
a dolog természeténél fogva, az egyes 
iskolafajok szerint külön-külön szak-
osztályokba lennének csoportosítandók, 
határozottan körvonalozott munkapro-
grammal. Hogy azonban a részek és 
az egész között a kellő összefüggés, a 
szükséges öszhang biztosítva legyen, a 
szakosztályok működésének leszürődése 
a plénumban illesztetnék be az összes 
intézetek tanítási rendszerébe. Itt vál-
nék az tényleg határozattá, tehát az 
ige testté. így születnék meg aztán 
a hazai minden fokozatú iskolák között 
az annyira szükséges benső öszliangzás, 
a kölcsönös egymásra vonatkozás és 
logikai összefüggés. így domborodnék 
ki lassankint a tanítással foglalkozó 
összes intézetek munkaprogrammja. És 
ez nem kicsinylendő dolog; mert, 
valljuk meg őszintén, tanítási rendsze-
rünknek éppen ez a leggyengébb oldala. 
Ha kulturális törekvésünkben az egysé-
get ekként megteremteni sikerülne, ezzel 
mintegy határjelzőt állítanánk közok-
tatásügyünk fejlődésében. 

A pedagógiai egyesületek másik, és 
pedig felsőbb tagozatát képezné egy, az 
ortzág fővárosában képviseleti alapon 
szervezendő bizottság, mely bizonyos, 
meghatározott időközökben — például 
havonkint egyszer — tar tana ülést. 
Ez lenne a tanításügy munkásainak 
igazi parlamentje, a pedagógiai egye-
sületek irányítója s munkálkodásuk 
eredményének egyeztetője, végrehajtója. 
Ez lenne egyúttal a tanügyi kormány 
tanácsadója s örököse az országos köz-
oktatási tanács mai informativ szerep-
köre nek. 

Hosszabb időközönkint aztán egye-

temes pedag. kongresszusokat lehetne 
rendezni, melyek inkább a nagyközön-
séget volnának hivatva tájékoztatni a 
koronkint fölmerülő tanügyi fontosabb 
kérdések egyes mozzanatairól. 

A tanítók és tanárok fölött a fegyelmi 
hatóság jogát ma annyi mindenféle tes-
tület kezeli, a hány faj ta az iskolafen -
tartó, tehát felekezeti ós világi ható-
ságok. Ez nincs rendjén. Ma a XIX. 
század végét járjuk. Más az emberek 
felfogása és világnézete most, mint volt 
régen. A középkorból ránk maradt hely-
telen intézményeket ki kell irtanunk. 
A tanító fölött, akár hivatali, akár 
társadalmi ténykedéséből száimiazó vét-
sége miatt első sorban saját sorsosai 
mondjanak Ítéletet. A tanítóság telje-
sen megérett arra, hogy ezzel a joggal 
helyesen tudjon élni. Ez mindenesetre 
megnyugtatóbb, tehát hetyesebb meg-
oldása is a dolognak, mint a ma ér-
vényben levő gyakorlat. A ped. testü-
letek e szerint a tanügyi emberek 
kamarái legyenek egyúttal, s mint ilye-
nek saját tagjaik fölött gyakorlandó 
első fokú fegyelmi jogkörrel ruházan-
dók föl; a felsőbb fegyelmi jogkör 
természetesen a közoktatásügyi kor-
mánynak tartatnék fönn. 

íme, ezekben igyekeztem vázolni a 
ped. testületek szervezetét és munka-
körét. Meg vagyok győződve arról, 
hogy testületi életünk ilyen berende-
zése hatalmas lépés lenne a magyar 
nemzeti eszme megvalósításához. 

(Újpest.) Kovács Györyy. 

Az évzáró vizsgálat eltörlése. 
Mióta a vasmegyei tanítótestület az elemi 

iskola évzáró vizsgálatainak megszüntetésére 
vonatkozó indítványát az „Országos Bizottság"-
hoz benyújtotta, tudomásom szerint én voltam 
az első, a ki ezen most már aktuálissá lett 
kérdéshez a nyilvánosság előtt hozzászóltam. 
Egy napilapban elmélkedtem „az elemi iskola 
évzáró vizsgái" czímén. Ezt a czikket — a 

• mint annak idején indokoltam — azért küld-
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tem első sorban politikai napilaphoz, mert 
tudtam, hogy a ki az évzáró vizsgálatok 
eltörlése mellett kardoskodik — Mező Dániel 
úr szerint is — a nagyközönség gyengéjét 
mélyen érinti. Tudatában vagyok én annak, 
hogy az évzáró vizsgálatok megszüntetése 
mellett érvelni igen kényes természetű dolog és 
eléggé óvatos voltam föntemlített czikkemben Oo 
kiemelni azt, hogy az évzáró vizsgálatokat nem 
volna szabad megszüntetni mindaddig, míg a 
legtökéletesebb hivatalos ellenőrzés be nem kö-
vetkezik. 

A mai vizsgálati rendszer mellett az elemi 
iskola tanulói nem az életnek, hanem a 
vizsgálatnak tanulnak. Azon ellenőrzési jog, 
melynek elvesztését a szülők részéről Mező 
Dániel úr oly nagyon félti, az elvakítása a 
szülőknek és a nagyközönségnek. A vizsgá-
latok létezésével az iskolaügy nem nyer, 
lienem veszít; a tanítói tekintély nem emel-
kedik, hanem sülyed. 

Az évzáró vizsgálatok már azért is törlen-
dők volnának, mert a népiskola tanítójának 
még ma sem tulajdonítanak annyi erkölcsi 
erőt, hogy az, a legnyilvánosabb ellenőrzés 
nélkül, kötelességének megfelelhetne. Az 
elemi iskola évzáróvizsgálatát — a középiskolák-
kal ellentétben — kizárólag a tanító és nem a 
tanuló megvizsgálására degradálják. Ha tehát 
a népiskola tanítóját okvetlen ellenőrizni 
kell, úgy a közönségre a kizárólag hivatalos 
ellenőrzés nem lehet hátrány. Ha pedig meg-
értjük azt, hogy a mai vizsgálati rendszer 
mellett a gyermekek intenziv előmenetele és 
legtöbb esetben a tanító tekintélye csorbát 
szenved, úgy azt hiszem, kicsinyes érdek, a 
közönségnek muló és rövid ideig tartó érzé-
kenységét kutatni. 

Nem akarok szerénytelen lenni, de mond-
hatom, midőn én az évzáró vizsgálatok eltör-
lését kivánom, nem a magam, hanem ezer és 
ezer falusi tanító helyzetéből indulok ki; 
de merem állítani, hogy M. D. úr. midőn a 
„N. L." f. é. 10. számában a vizsgálatok 
megtartása mellett lelkesült, önmagából és 
azon kedvező körülményből indul ki, mely őt 
és más tanítókat is érhet Szegeden vagy 
hasonló intelligens városban. M. D. úr czik-
kéből sok ideális gondolat sugárzik ki; de 
be kell látnunk, hogy akkor, midőn valamely 
nagy horderejű népoktatási újításról van szó, 
a tanítók és iskolák zömére : a falusiakra és 
kisvárosiakra kell gondolnunk és ennek alap-
jára kell építenünk. 

Jóleső a tanítóra nézve, ha a vizsgálaton évi 
fáradalmainak fejében elismerés illeti; de ez 
a szerencse is csak városi tanítót érhet és csak 
ritkán falusit. M. D. úrral szemben azt állí-

tom, hogy a szülők azért mennek a vizsgá-
latra, mert őket hiú érzés vezéreli. Minden 
szülő szereti hinni, hogy az ő gyermeke leg-
többet fog tudni és ha ezen reményében 
csalódik, inkább okolja ezért a tanítót, mint 
gyermekét. Az a szülő pedig, a ki gyermeke 
tudatlanságáról meg van győződve, az meg 
azért megy a vizsgálatra, hogy bebizouyít-
hassa a tanító hanyagságát, a ki talán a 
természet szükkeblüségét nem akarja pótolni 
a gyermeknél. A szülők inkább a tanítóban 
akarják látni a hibát, mint másban. Városban 
még gyöngy a helyzet, ott a közönség az 
intelligens iskolaszék jogosultságát jobban 
tudja respektálni, ott a tanítónak személyes 
ellensége vajmi kevés lehet. De falun! En 
Istenem, mily bajos helyzete is van falun a 
tanítónak. Á falusi iskolaszék kevés kivétel-
lel a köznépből van alkotva. A koma és a 
sógor i-ikolaszéki tag nem igen szokott a 
tanító védője lenni. A falusi ember minden 
hivatalnoknak, kinek fizetéséhez aẑ  ő fillérei 
is hozzájárulnak, elvből ellensége. Így van ez 
a tanítóval szemben is. 

Már most kérem tisztelt városi kartársai-
mat, a kinek van némi fogalma a falusi 
viszonyokról, a népnek ezen elvi ellenszenvé-
hez milyen könnyen hozzájárulhat személyes 
ellenségeskedés is. Sokszor a jóindulat ellen-
szenvre talál. Ilyen körülmények között — a 
falusi tanító tudja legjobban —nem azért megy 
a szülő a vizsgálatra, hogy a jóról meggyő-
ződjék, hanem azért, hogy kákán is csomót 
keressen, hogy kézzel-lábbal a rosszat ka-
parja ki. 

Nagyon szép dolog lenne az, a mint M. 
D. úr kívánja, hogy nem szükséges a vizsgá-
latok eltörlése, hanem elég a bajok orvoslása. 
Igen ám, de ezzel az orvoslással a közönséget Ö 1 ^ o 
is meg kellene változtatni. 

Ez utóbbi nem lehetséges, ezért szükséges 
tehát, hogy általános és radikális újítás 
lépjen életbe. Még egyszer ismétlem és 
hangsúlyozom, hogy a záró vizsgálatok miatt 
nem csak azok a hátrányok léteznek, a 
melyek a tanító sze mélyére és állásának 
biztonságára vonatkoznak, de bizonyára városi 
kartáraim is tudják, hogy a vizsgálatok 
miatt igen gyakran és a legtöbb esetben, a 
józan ész ellenére, nem az életnek, hanem a 
vizsgálatnak, a gyors feledésnek tanítunk. 

Én nem vagyok az ellenőrzés ellensége; 
sőt inkább azt mondom, hogy míg a tanfel-
ügyelők sűrűbben, de sokkal sűrűbben nem 
látogathatják az iskolákat, addig maradjon meg 
a mai vizsgálati rendszer. 

(Solt.) Fodor Ignácz. 
a£X|?<3e 
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A nyugdíjigény emelése. 
(Hozzászólás.) 

Már két hónapja elmúlt, hogy Hitter 
Ferencz úr e becses lapunk f. évi 18. számá-
ban fenti czímmel vezérczikkezett. Vártam, 
hogy az ezen czikkben foglalt sérelem* ille-
tékes helyről nyerjen helyreigazítást; vártam, 
hogy nálamnál hivatoitabbak szólaljanak föl 
ellene; — de miután sem az egyik, sem a 
másik mindezideig meg nem történt, és mivel 
ha ezen elv fogadtatnék el a nyugdíj osztály-
ban, számos felekezeti kántortanító szenvedne 
megrövidítést nyugdíjigényében: egypár sor-
ban óhajtom az illetékes körök figyelmét 
erre felhívni. 

Azt mondja H. F. úr a nevezett czikkben: 
„. . . a nyugdíjigény megállapításánál az ú. n. 
kántori illetmény, stóla, stb. figyelembe nem 
jön. Ez a körülmény, szemben a fizetésrende-
zésről szóló 1893. XXVI. t.-cz. 8. §-ával . . . 
nem kis félreértésre adhat alkalmat." Ebből 
kifolyólag azt állítja és példával is illusztrálja, 
hogy a kinek kántortanítói fizetése együt-
tesen csak 300 frtot tesz ki, most, midőn meg-
kapja az illető az ötödéves korpótlékot, ezen 
fizetésemelkedést nem számítják be nyugdíjába 
mindaddig, míg tisztán tanítói fizetése a kor-
pótlékokkal kiegészítve el nem éri (a kántori 
fizetés mellőzésével) a 300 frt minimális fizetést. 

Nézzük ezt számszerűleg. A kántortanítónak 
fizetése áll: 
1. beszámítható tisztán tanítói fizetés 150 frt 
2. kántori illetmény 150 frt 

összesen . 300 frtból. 
A tanítónak tehát 3 korpótlékot, vagyis 

3X50 frtot kellene fölvennie, míg tisztán 
tanítói fizetése elérné a minimális 300 f r to t ; 
tanítói nyugdíjigénye pedig csak a 20-ik szol-
gálati évében, vagyis a negyedik korpótlékkal 
növekednék 350 frtra. 

Ezen konklúzióra pedig csak a hamis pre-
misszákból juthatott Hitter úr; a mennyiben 
abból indult ki, hogy A tanító, kinek csak 150 frt 
a tisztán tanítói fizetése, eddig csak kedvez-
ményként élvezte a 300 frtos nyugdíjigényt 
és csak akkor illeti meg őt jogosan ez a 
300 frtos nyugdíjigény, midőn fizetése, t. i. 
tisztán tanítói fizetése a korpótlékokkal föl-
szaporodik 300 frtra. 

* Közöljük e kérdésben egy-két kartársunk hozzá-
szólását, jóllehet közleményeikkel nem minden 
pontra nézve értünk egyet. A vita befejezéseül 
a szerkesztőség álláspontját körvonalozni fogjuk . 
Hiszszük, hogy a vita több tekintetben hasznavehető 
anyagot fog szolgáltatni a nyugdíjtörvény küszöbön 
levő revíziójához. Szerk. 

Már pedig ezen esetben nem a tanító élvez 
kedvezményt, hanem igenis élvez kedvezményt 
az iskolaföntartó, a mennyiben az 1893. 
XXVI. t.-cz. 8. §. értelmében nem köteles a 
tisztán tanítói fizetést 300 frtos minimumra 
kiegészíteni, hanem beszámíthatja a kántori 
fizetést is tanítói fizetésnek. A tanító pedig az 
1891. XLIII. t.-cz. 3. §-ában gyökeredző jogá-
nál fogva, tehát jogosan élvezte — bár csak 
150 frtot elérő, tisztán tanítói fizetése mellett 
is — a részére megállapított 300 frtos nyugdíj-
igényt^ 

S mivel a törvény értelmében a korpótlék 
nem tudható be a 300 frtnál nagyobb fize-
tésbe, épp úgy nem egészíthető vele ki a 
törzsfizetés a minimális 300 frtra, mert a 
korpótléknak fizetés-emelés jellege van és mint 
ilyen a törzsfizetésen felül a nyugdíjigénybe 
beszámítandó. 

Ezt olvasom én a törvény betűjéből. Bizo-
nyára ez volt a törvényhozó testület inten-
cziója is, mert midőn a tanítói fizetést rendező 
törvényczikket az országgyűlésen tárgyalták, 
illetékes helyről hangsiílyoztatott: »hogy most 
már minden tanítónak lészen 25 évi szolgálat 
után legalább is 550 frtos fizetése és nyugdíj-
igénye". 

Elfogadom Hitter úr teóriáját a törzs-
fizetés kiegészítéséül élvezett államsegélyre 
vonatkozólag, a mint azt a számszerűleg föl-
hozott példájában demonstrálta, de hogy ez 
az ötödéves korpótlékra is alkalmaztassák, — 
az ellen az én meggyőződésem tiltakozik. 

(Villány.) Seiler Gábor. 

®£>í|»K3° 

A közönséges tört új alakja. 
E czím alatt jelent meg e b. lap f. évi 22-ik 

számában egy figyelemre méltó czikkecske 
dr. Ében Mihály úr tollából, mely figyelmemet 
mindjárt arra terelte, hogy az elemi népisko-
lában előnyösebben lehetne-e használni a 
közönséges tört egyszerűbb új alakját, melyet 
czikkiró úr ajánl, hogy t. i. V», 2h, Vs stb. 
helyett ez használtatnék: I2, 2i, 4s stb. . . . , 
avagy a régi alak ajánlatosabb-e ? 

Megvallom, az újításnak nem vagyok ellen-
sége, sőt embere vagyok, ha az praktikus és 
czélhoz vezetőbb az elemi iskolában, mint a 
régi dolog, mert mondanom sem kell, hogy 
faluhelyen a kántorsággal összekötött túlné-
pes, hatosztályú iskolaban, nem is tekintve 
a szegénység, a ruhátlanság okozta rendetlen 
iskolázást és a rövid szorgalmi időt: csaknem 
észtölcsérre volna szüksége még a leglelkiismere-
tesebb tanítónak is, hogy lelke fájó érzete 
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föl ne jajduljon ! Hát ha még az újítás hazai 
földön termett, annálinkább kétszeres a szives 
fogadtatás, mely Ível azt iskolámba bevezetem, 
csak czélhoz vezetőbb legyen! 

A közép- és felsőbb iskolákról nem szólok, 
nem is szólhatok, hol már a tanuló szemlélő, 
gondolkodó képessége, memóriája és kézügyes-
sége fejlettebb fokon áll, de a népiskolában, 
hol oly fejletlen lelkekkel van dolgunk: — 
a közönséges tört ajánlt új alakja csak meg-
nehezítené a tanító működését. 

Hogy miért? Álljon itt a következőkben: 
1. Az elemi iskolában fő elv: a szemléleti 

alap! Es minél jobban figyelmet ragadó a 
szemléltetett dolog, annál biztosabb, alaposabb 
és eredményesebb az oktatás. A figyelmet 
megragadó és a törtre mutató tulajdonságot 
egyáltalában nem találom föl az új tört alak-
ban ; I2, 23, 4s stb . . . mert a nagy szám 
mellett lehet ugyan eltörpített kis számokat, 
látni, de hiányzik mégis az a figyelmeztető 
vonal, mely a gyermeki szemlélő képességet 
oly erősen fölhívja arra, hogy most nem egész 
számokkal, hanem törtekkel van dolga. Az a 
tört-vonal hathatós figyelmeztető jel a gyer-
meki szemlélő lélek előtt. 

„Fő előnye ez írásmódnak, — írja czikkiró 
úr — hogy a gyermek figyelmét a számlálóra 
tereli." Szerintem: a nevező épp oly figye-
lemre méltó része a törtnek és kell, hogy 
épp oly figyelemben részesíttessék a tanuló 
által, mint a számláló, mert ez teszi a törtet 
törtté, s nélküle tört nem létezhetik. Ez okból 
is szemléletibb és előnyösebb a régi alak, 
mert a tört-vonal úgy a számlálóra, mint a 
nevezőre egyforma mértékben hivja föl a 
figyelmet. 

Szemlélet szempontjából tehát a régi alak 
sokkal előnyösebb az elemi iskolában, mint 
az ajánlt új alak. 

De nézzük reális oldalát. 
2. Ha nem volna vegyes törtekkel is dol-

gunk, még csak megállná helyét valahogy az 
elemi iskolában az ajánlt új alak, de milyen 
a gyermek előtt pl. a következő és előfor-
dulható törtsorozat: 21i 1121 —1— 4i —3i333 
1 111222 4- 1,33 333 - f 41I5Ó + 77i77z + 8 U 8 8 . 
stb . . . ? Ez az új alak a gyermeki lélek előtt 
olyan zavart valami, a számalakok még a felnőtt 
ember szeme előtt is egybefutok, a figyelmet leg-
kevésbbé sem fölhívok,mért hiányzik az az élesen 
kitűnő és figyelmeztető törtvonal! A nevező és 
számláló egybefut, s vele együtt a számfogalom 
is. Ha már egyszer használtatnék is az ajánlt 
új törtalak, én akkor is inkább ponttal válasz-
tanám el az egészeket a törtrészektől, nem 
pedig „l"-e 1. Pld. e helyett, hogy 2i2a, írnám 
így 2.23 — Miért? mert így a pont élesen 

föltüntetné az egészeket és alakilag a közön-
séges tört közelednék a tizedes tört felé, a 
mire az életben lépten-nyomon szüksége van 
az elemi tanulónak. így az egész és rész 
elkülönítője egy holt pont lenne, nem pedig 
számalak: az „í", a mely már alakjánál fogva 
is zavart idéz elő a gyermeki látás előtt. 

3. Az ajánlt új alak nem váló elemi isko-
lába azért sem, mert a számok helyi értéké-
nél fogalomzavart szülne az elemi tanuló 
előtt úgy az egész számok, mint a tizedes 
törtekkel való müveletek rovására. 

4. Minden tanító — úgy hiszem — azon 
van, hogy növendékei egyenlő nagyságú és 
helyes, nem pedig agyonnyomorított szám-
alakokat írjanak. Az ajánlt új alakkal nö-
vendékeinket az egyenlőtlen és agyontörpí-
tett számjegyek írására szoktatnék, úgy hogy 
a szokás később természetükké válván, ipar-
kodásuk közepette az egész számokat is 
kevert kis és nagy számalakokkal jegyeznék. 

De meg nem egyszer történnék meg az 
elemi tanulóval az, hogy a legjobb akarat 
mellett is a tört nevezőjét egyenlő, vagy 
csaknem egyenlő nagyságban írná a számláló 
mellé, mi által számlálót és nevezőt össze 
tévesztvén : előáll a számítási zavar ! 

Ezeket az észrevételeket voltam bátor a 
közönséges tört ajánlt új alakjára nézve elemi 
kartársaim előtt megegyezni, még mielőtt isko-
láikba bevezetnék s vele a nehéz munkát meg-
kezdenék. Tessék az új alakkal próbát tenni, 
nemcsak hogy a föntieket fogják tapasztalni, 
de az új törtalakkal még a számtani műve-
letek is sokkal nehezebbek lesznek az elemi 
tanuló előtt kivitelükben, mint a tört-vonallal 
ellátott tört-alakoknál. 

(Effi/házas-Eádócs) Darab Lajos. 
s£>í<Je 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
• A Délmagyarországi Tanítóegyesület, 

mely tudvalevőleg Temes-, Torontál- és 
Krassó-Szörénymegyék tanítóiból alakult s 
az ország legnagyobb, de egyszersmind 
legmunkásabb tanító-egyesülete, ez évi nagy-
gyűlését Lippán tartotta. Wlassics ministert 
ezúttal is Halász Ferencz min. osztálytaná-
csos képviselte s úgy őt, valamint Sebesztha 
Károly temesmegyei, Steinbach Antal torontál-
megyei kir. tanfelügyelőket és Schenk Jakab 
elnököt, a kinek egyúttal 10-éves elnöki és 
25-éves tanítói jubileumát ülték, küldöttség 
liivta meg a gyűlésre. A meghívottak meg-
jelenését zajos éljenzéssel fogadták az egye-
sület tagjai, mintegy hatszázan. Képviseltet-
ték magukat: az aradmegyei és csanádme-
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gyei tanító-egyesületek s nagy számban jelen-
tek meg a székely tanítók. Üdvözlő levelek 
és táviratok érkeztek: Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi ministertől, Dessewffy Sándor 
v. b. t. t., megyés püspöktől, gróf Csák// 
Albin volt ministertől, Molnár Viktor és 
Hónai Jenő főispánoktól stb. Ezután üdvö-
zölték a minister képviselőjét: Halász Fe-
rencz osztálytanácsost. Lippa község nevében 
Grosz József dr. apát-plebános üdvözölte a 
közgyűlést. Majd áttértek az érdemes Schenk 
Jakab jubilálására. Molnár József első 
alelnök tartotta az üdvözlőbeszédet. Meg-
indító volt az a jelenet, mikor Molnár egy 
elsárgult levelet olvasott fel, melyet Hója 
Gergely volt pestmegyei tanfelügyelő intézett 
a fiatal Sclienkhez, mikor ez pedagogiumi 
tanuló korában egy felhőszakadás alkal-
mával Budán kilencz ember életét mentette 
meg. Végül átnyújtotta az ünnepeltnek az 
egyesületi tagok ajándékát: egy ezüst író-
készletet. Beszédét a gyűlés zajos tetszés-
nyilatkozatokkal fogadta. A lelkesedés tető-
pontját érte, midőn Halász ministeri osztály-
tanácsos ünnepélyesen átnyújtotta Wlassics 
ministernek a jubilánshoz intézett üdvözlő leve-
lét. Molnár alelnök indítványozta, hogy Schenk 
elnök érdemei jegyzőkönyvileg megörökíttesse-
nek s hogy a jubileum emlékére az egyesü-
let ezer forintos alapítványt tegyen a Tanítók 
Házánál, a mely alapítvány Schenk nevéről ne-
veztessék el. Az indítványt egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel elfogadták. A jubilánst üdvözöl-
ték még Steinbach és Sebesztha tanfelügyelők. 
Schenk Jakab mélyen meghatva köszönte meg 
a lelkesült óvácziókat és kijelentette, hogy az 
alapítandó tanítói konviktusra száz forintot 
adományoz. Erre üdvözlő táviratokat küld-
tek : 11 lassies ministerhez, Dessewffy püspök-
höz és Baycrné zászlóanyához. Csak aztán 
tértek át a napirendre. Az első előadást 
Janda Ferencz, perlaszi közs. iskolai igazgató 
tartotta az osztott népiskola tantervéről. Tételei 
a következők: Mondja ki a „Délin. orsz. 
tanító-egyesület", hogy az elemi népiskola 
ríj tantervét általánosságban helyeslő tudo-
másul veszi, annak részleteire nézve azonban 
az előadó határozati javaslatát fogadja el s 
azt a vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
terjeszti fel, a mint következik: 1. A hit- és 
erkölcstan tanításával megbízott hitoktatók 
díjazása törvényesen biztosítandó, mivel az 
eddigi ingyenes tanítás sok helyen nem felelt 
meg a követelményeknek. 2. Hogy az olvasási-, 
a nyelvtani-, írás- és fogalmazási tananyago-
kat az egyes osztályokban, az új tantervben 
kifejtett módon olvasmányok alapján kellő 
eredménynyel lehessen földolgozni, oly magyar 

nemzeti olvasókönyvnek megszerkesztése válik 
szükségessé, mely a vallás-erkölcsös és hazafias 
érzés ápolását czélzó olvasmányok mellett úgy 
az olvasási tananyag megvál sztásának, mint 
pedig a nyelvtani és fogalmazási fokozatos-
ságnak az egyes osztályokban megfeleljen. 
3. A számtani anyagból az első osztályban 
a római számok tanítása kihagyandó, mivel 
a kezdő tanulónál a kétféle számjegy taní-
tása csak zavart okoz. A harmadik osztály-
ban a négy alapmívelet tüzetes tanítása egész 
számokkal végezendő, a negyedik osztály 
anyagába pedig a tizedes és a közönséges 
törtek négy alapmívelete fölveendő legalább 
a városi iskolákban. A mértan alapismereteinek 
tanítását szintén már a negyedik osztályban 
kellene megkezdeni. 4. A beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanítása — tekintettel arra, 
hogy az idegen ajkú gyermekek ennek alap-
ján a magyar beszédet minél biztosabban 
s folyékonyabban elsajátíthassák — a har-
madik és negyedik osztályokban is nyer-
jen folytatást olyképen, hogy ennek tan-
anyaga az ötödik és hatodik osztály termé-
szetrajzi elég terjedelmes anyagából vétessék. 
5. A hazai történet tananyaga hazafias szem-
pontból oly fontos, hogy abból semmit sem 
volna szabad kihagyni, de oly terjedelmes, 
hogy a két évfolyam alatt alig lehet kellő 
alapossággal s kivánt eredménynyel elvégezni, 
azért kívánatos, hogy annak egy része a ne-
gyedik osztály tananyaya közé fölvétessék. 
(3. Ugyanez áll a terynészettan anyagára nézve 
is; heti két órában oly terjedelmes anyagot 
egy évfolyam alatt nem lehet kellőleg földol-
gozni, ez okból ezen tantárgy anyagát az 
ötödik és hatodik osztály közt úgy kellene 
fölosztani, hogy az ötödik osztályra pld. a 
testek általános megfigyelő tulajdonságai, a 
természeti tünemények stb. esnének, míg a 
hatodik osztály tananyaga inkább a termé-
szeti erők kihasználására czélzó legújabb 
találmányokat s a legszükségesebb vegytani 
ismereteket nyújtaná. 7. Az énektanításnál 
kevesebb idő s gond fordítandó a kottasze-
rinti éneklésre, de annál több magyar dal 
begyakorlandó hallás után, mert csak az képes 
a szív huijait megrezegtetni. 8. A rajz tan-
anyaga egyszerűsítendő, redukálandó. 9. A 
kézügyesség külön órákban való tanítása mel-
lőzendő, mivel a fiuk a gazdaságtani tanítás-
nál a különféle oltási nemek begyakorlásánál 
úgyis részesülnek kellő kézügyességi tanítás-
ban. Ez indítványokhoz a közgyűlés hozzá-
járult. Ezután Várkonyi Béla törökbecsei 
tanító fejtegette a következő tételt: „Mit 
tehet a népiskola az erkölcsi nevelés érde-
kében a szorosan vett oktatáson kívül?" 
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Figyelemreméltó előadást tartottak: Bezsán 
Miklós varádiai áll. isk. igazgató a gazdasági 
ismétlő-iskolákról, Truppéi Károly fehértem-
plomi polg. leányiskolái tanító a művészi érzék 
fejlesztéséről és ápolásáról az iskolában és 
Sz.-Gopcsa Róza az igazságérzet fejlesztéséről 
az óvóban. A Tanítók Háza kérdését Bon-
tilovics Gusztáv fejtegette s az egyesület, mint 
már fönnebb megemlítettük, 1000 frtos ala-
pítványt tesz a Tanítók Házára, melynek léte-
sítését közszükségletnek mondotta ki. — Nem 
magyar ajkú iskolák számára ABC-és könyvre 
pályázatot hirdettek ki ; a pályadíjat Gockler 
Lajos nyerte el s munkájáról a birálók nagy 
dicsérettel nyilatkoztak. Dr. Ében Mihály 
plébános bemutatta az általa szerkesztett 
számoló gépet. A közgyűlés annak az egye-
sület területén való terjesztését kimondja. 
Az egyesület Schenk indítványára tiszteletbeli 
tagokul közfélkiáltással és nagy lelkesedéssel 
megválasztotta: dr. Axaméthy Lajos ministeri 
tanácsost, Benedek Elek és Schneider István 
szerkesztőket, Ujváry Béla főreáliskolai igaz-
gatót s a Néptanítók Lapja főszerkesztőjét és 
Nagy László tanítóképző igazgatót. A nagy-
gyűlés után 400 terítékű lakoma volt a lippai 
sörgyár kertjében, délután meg az óvói szak-
osztály tartott külön ülést és megalakult a 
külön polgári iskolai szakosztály. 

A Az ungmegyei általános néptanítói 
egyesület N.-Kaposon tartotta ez évi rendes 
közgyűlését. Torma János elnök lelkes han-
gon üdvözölve az egyesület jelenlevő tagjait, 
Hidasi Sándor kir. segédtanfelügyelőt, Nagy-
Kapos város polgárságát s a szép számmal 
megjelent vendégeket, a közgyűlést délelőtt 
10 órakor megnyitottnak jelentette ki. Elsőnek 
Takács László egyesületi főjegyző olvasta föl 
az egyesület mult évi munkálkodásáról szóló, 
szépen kidolgozott jelentését. Ebben a négy 
járáskör működésének ecsetelése után rövid 
visszapillantást vetett a hazai tanítóság köré-
ben megindult tanügyi mozgalmakra s az 
Eötvös-alap, tanítói árvaház és a Tanítók Háza 
ügyének jelenlegi állására. Jelentése befejező 
részében megható szavakban emlékezett meg 
Erzsébet magyar királyné gyászos elhunytáról, 
úgyszintén kiemelte a vármegye tanügyi veze-
tésével megbízott Hidasi Sándor kir. segéd-
tanfelügyelőnek a tanügy terén kifejtett buz-
galmát és fáradhatatlan igyekezetét. A zajosan 
megéljenzett főjegyzői jelentést a pénz- és 
könyvtáros jelentéseinek felolvasása követte. 
Ezek megfelelő tudomásul vétele után az 
egyesület által kitűzött pályatételt illetőleg 
a beérkezett pályamunkák bírálatát hallgatta 
meg a közgyűlés. E pályatételre: „Mit tehet 
a néptanító a felvidéki ruthén nép anyagi 

helyzetének javítására?" két pályamunka ér-
kezett be. A biráló-bizottság véleménye szerint 
e pályamunkák egyike sem ütötte meg a 
kellő mértéket s így azok pályadíjjal való 
jutalmazásra méltóknak nem is találtattak. 
Tekintve azonban a „Hass, alkoss, gyarapíts 
s a haza fényre derül!" jeligével ellátott 
munka Írójának ama buzgóságát, melylyel a 
czélt elérni igyekezett: a közgyűlés e munka 
Íróját 20 korona szorgalomdíj elnyerésére 
érdemesítette. A jeligés levélke felbontatván, 
belőle Jankovich Miklós ungvári áll. tanító 
neve került elő, kit a jelenlevők lelkesen 
megéljeneztek. Hidasi Sándor kir. segédtan-
felügyelő vette át ezután a szót. Altalános 
figyelem és érdeklődés közt adta elő Nép-
iskolai nyelvtanításunkról szóló, remekül ki-
dolgozott értekezését. Előadó teljesen elitéli 
a népiskolákban ma még divatos grammati-
záló rendszert, mely a természetesség elvével 
ellentétben, a lélekgyötrő szabálytanítás által 
teljesen elkedvetleníti a tanulót féltékenyen 
őrzött nemzeti kincsünknek, a magyar nyelv-
nek kedvvel való tanulásától. Majd felmutatva 
Királyi Pálnak a polg. iskolák számára szer-
kesztett nyelvkönyvét, meggyőző példákkal 
fejtegette, hogy a népiskolai nyelvtanítás 
gyakorlati szempontjának egyedül az emberi 
beszédre fektetett mondattani alap felel meg 
a legteljesebben. A nyelvtanítás alapjául szol-
gáló mondatok nem lehetnek azonban el-
szigetelt és — mint az eddig szokásban volt —-
az egyes nyelvtörvények bevezetésére mondva 
készített, vagy a gyermekek által innen-onnan 
előkapott kényszermondatok, hanem vonzó 
tartalommal s hozzá erkölcsi és formai mű-
becscsel bíró egész olvasmányok és elbeszé-
lések mondatai, s ezek is olyanok, melyek a 
mellett, hogy a kitűzött nyelvtani czél minél 
sikeresebb elérését szolgálják, a nyelvben 
gyökerező nemzeti szellem ápolását és erősö-
dését is elősegítik. A közgyűlés teljesen 
magáévá tette az előadó által kifejtett néző-
pontokat, Takács László egyesületi főjegyző 
indítványára, annak határozattá emelésével, 
hogy a tagok már a következő évben kísé-
reljék meg az előadó által kifejtett irány 
gyakorlati értékesítését. Élénk és nagy kör-
ben mozgó vitára nyújtott anyagot Szabó 
József ungvári áll. tanítónak a Tanítók Házát 
érdeklő, szépen átgondolt előadása. A vita 
csaknem teljes óráig foglalkoztatta a köz-
gyűlés szóvivő tagjait, mire Hidasi Sándor 
kir. s.-tanfelügyelőnek a lezajlott vita össze-
foglalásából eredő indítványa folytán Szabó 
József előadó határozati javaslatát oly módo-
sítással fogadták el, hogy az egyesület 10 év 
leforgása alatt összesen 1000 (ezer) frtot fizet 
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saját pénztárából a Tanítók Háza alapjának 
gyarapítására. Azt azonban már eleve kijelenti 
a közgyűlés, hogy a Tanítók Házában társalgó-
terem építését, a vidéki tanítók érdekeit miben 
sem szolgáló, teljesen fölösleges kiadással járó 
tervezetnek tartja. (Ilyesmi nincs is tervbe 
véve. Szerk.) Nem hozott érdemleges határo-
zatot a közgyűlés a vidéki internátusok sző-
nyegre került ügyében, a mennyiben az eszmét 
még nem találja teljesen megérettnek a vele 
való foglalkozásra. Ezután a részleges tiszt-
újítás került napirendre. Alelnök lett Takács 
László eddigi főjegyző; főjegyző Marosi Pál 
antalóczi állami tanító. Utolsónak még Takács 
László alelnök indítványát hallgatta meg a 
közgyűlés. Ebből folyólag Tihanyi Domonkos 
volt ungvármegyei, jelenleg tolna vármegyei 
kir. tanfelügyelőt feledhetlen érdemei elisme-
réseül nagy lelkesedéssel egyhangúlag tisz-
teletbeli taggá választotta a közgyűlés, s egy-
úttal megbízta Takács László alelnököt, hogy 
a tiszteletbeli tagságról szóló oklevelet neve-
zett kir. tanfelügyelőnek ez év aug. havában 
tartandó jubileuma alkalmából, az egyesület 
nevében menesztendő küldöttség élén, szemé-
lyesen nyújtsa át a jubilánsnak. Erre aztán 
Torma János egyesületi elnök köszönetet 
mondott az előadóknak, a jelenvolt vendé-
geknek és egyesületi tagoknak, hogy tényke-
déstikkel s oly impozáns számban való szives 
megjelenésükkel a közgyűlés sikerdús munkál-
kodását elősegítették, a közgyűlést Hidasi 
Sándor kir. segédtanfelügyelő éltetésével be-
rekesztette. A zajos s egészben véve tanul-
ságos lefolyású közgyűlés után közebéd volt. 

(Ő. P. A.) 
A hevesnagykunsági ev. ref. egyház-

megyei tanítóegyesület ezidei közgyűlését 
Tisza-Földváron tartotta f. hó 4-én, melyen 
az egyesületnek mintegy 100 tagja, a község-
beli előkelőségek, a többi felekezetek lelkészei, 
képviselői és tanítói is nagyszámmal vettek 
részt. Farkas Imre mezőtúri igazgató-tanító 
mint elnök üdvözölte a megjelent tagokat és 
vendégeket és a tagokat összetartásra, együtt-
működésre buzdította. A legnagyobb érdeklő-
déssel és figyelemmel hallgatták meg azután 
Hermann Antal dr. pedagogiumi cz. ig. és 
egyetemi tanár előadását: „A magyar alföldi 
tanító etnikus missziójáról." Kijelölte az utat, 
megszabta a teendőket arra nézve, hogy az 
országnak még e dezinficziálatlan vidékén, a 
nagy- magyar Alföldön mit tegyen a tanító, 
hogy a nevezetesebb néprajzi sajátságok, 
szokások, viseletek, — melyekben a nép 
Ízlése, felfogása, ügyessége és szép iránti haj-
lama nyilvánul —- megőriztessenek. A tudós 
tanár becses és nagyérdekű felolvasását taps-

sal, éljenzéssel fogadták. Majd E. Farkas Sándor 
budapesti áll. tanítóképző-int. tanár olvasta fel 
szépen összeállított, mély pedagógiai érzékkel 
és logikával megírt értekezését „Az iskolák 
elméletéről", melyben az iskolák keletkezéséről, 
történeti fejlődéséről és az iskolának az 
egyik-másik ősfoglalkozásra való alkalmaz-
kodásáról és végül a jelenlegi iskolák irányá-
ról és hiányairól beszélt érdekesen, sok helyen 
humoros beszövésekkel. E szép felolvasást is 
a legnagyobb tetszéssel fogadták és az elnpk 
indítványára mindkét felolvasónak jegyző-
könyvi köszönetet szavaztak. Az elnöki jelen-
tések és a közp. jegyzőkönyvek és a járás-
körök jelentéseinek felolvasása és megvitatása, 
az egyesületi ügyek elintézése, a távol levő 
tagok igazolása és végül a járáskörök vitaté-
telének („A közéletben elharapódzott erkölcs-
telenség meggátlására mit tehet a tanító az 
iskolában és azon kíviíl?") megállapítása után 
a tartalmas és magas színvonalú ülés véget 
ért. Ülés után társasebéd volt, melyen a 
járás főszolgabirája és más h. előkelőségek 
is megjelentek. Felköszöntőkben természetesen 
nem volt hiány. Este az egybegyűlt tanítók 
tiszteletére sikerült hangversenynyel egybe-
kötött tánczmulatság volt. A tiszta jövedelem 
kétharmada, azaz 80 korona 22 fillér a 
„Tanítók Háza" javára és egyharmada 37 
korona a helybeli szegény gyermekek fölse-
gélyezésére fordíttatik. (B. M.) 

(Bj A külső-somogyi ág. ev. tanítóegyesü-
let, Vesén Siss István elnöklete alatt tar-
totta meg gyűlését. Első eset az egyesület 
közel 40 éves életében, hogy az ülésen tanító 
elnökölt; ez a körülmény abban leli magya-
rázatát, hogy mivel az egylet választmánya, 
a gyűlést megelőzőleg — a régi korból szár-
mazó alapszabályainak módosítása alkalmá-
val — kifejezést adott amaz óhajának, hogy 
tényleges, ügyvezető elnökéül ezentúl saját tag-
jai sorából választandó tanítót akar (a régi alap-
szabály szerint elnök csak lelkész lehetett, habár 
az illető nem is volt tagja az egyesületnek), 
a volt lelkész-elnök lemondott. A gyűlés főbb 
tárgyai: Sass István elnöki megnyitója és évi 
jelentése, melyben egyebek mellett kifejtette, 
hogy a fent jelzett álláspont nem ütközik 
semminemű egyházi törvénybe, vagy szabály-
zatba s nemcsak az egyesületnek, hanem az 
összes ev. tanítói karnak más alkalmakkal is 
kifejezett jogos óhaja. Az elnöki jelentés után 
Zsiray József, vései ev. tanító megindító, szép 
emlékbeszédettartott, egy valóban volt — minta-
tanító, néh. Simon János, pathi kartárs fölött 
s bejelenti, hogy az elhunytnak ravatala fölött 
tartott búcsúbeszédével szintén igyekezett le-
róni az egyesület kegyeletének adóját. Majd 
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felolvastatott a dunántúli ev. egyházkerület 
püspökének — az egyházmegyében alig pár 
nappal előbb bevégzett egyház-iskola látoga-
tása után — az egyesület tanítói karát illető 
s a tapasztaltak fölött teljes megelégedésének 
kifejezést adó s buzdító levele. Az egyház-
megye iskolái úgy külső, mint belső berende-
zés tekintetében a legnagyobb részben a kor 
szinvonalán állanak, dicsérve az egyházilag 
amúgy is igen megterhelt ev. nép áldozat-
készségét. Minden iskolánál megvan a G osz-
tály, ismétlőiskola, több helyen ifjúsági egye-
sület, énekkar, sikeres faiskolakezelés, tartat-
nak népies felolvasások stb. Sass István 
előterjeszti a kidolgozott alapszabály-javaslatot, 
a mi pontonként letárgyaltatván, az illetékes 
helyekre terjesztetik megerősítés végett. Ez-
után Hérics Sándor, nemespátrói tanító indít-
ványára a nyugdíjügyi sérelem orvoslása tekinte-
tében teendő mozgalom mikéntje tétetett szóvá. 
A sérelem ismeretes: az ev. tanítóság nyug-
díjigénye helytelenül van megállapítva. Az 
egyesület tagjainak p. járandósága 500—800 
frtra van értékelve, de mert az legnagyobb 
részben földjövedelem és terményekből áll, a 
többségnek csak kegyelemből van meg a 
300 frt minimum, vagy azonfelül néhány 
frtnyi nyugdíj összeg megállapítva, a mi kiáltó 
aránytalanság az ev. tanító tanítói és kántori 
működésének ideje és értékével. Elhatároz-
tatott, hogy e tekintetben az egyesület ez-
úttal egyházi hatóságaihoz fordul, a nagym. 
kormánynál az ú. n. tisztán tanítói járandó-
ságnak igazságosabb, méltányosabb alapon 
leendő elkülönítésére irányuló lépések meg-
tétele végett. Megkerestetnek egyúttal az ösz-
fczes ev. tanító-egyesületek a mozgalomhoz való 
csatlakozásra. Ugyancsak az ő indítványára 
örömmel és lelkesedéssel tárgyalja a gyűlés 
a Tanítók Házának létesítése tárgyában meg-
indult általános mozgalmat, nagyrabecsülésé-
nek adván kifejezést az ügy érdekében ön-
zetlenül működő tanügyi férfiaknak s különösen 
a Népt. Lapja nagyérdemű szerkesztőségének; 
s addig is, míg a viszonyt az Eötvös-alap, az 
országos tanítói árvaházak s a Taiítók Háza 
között tisztázva látná, az egyesület minden 
egyes tagja, önkéntes ajánlat folytán, 5 éven 
át fizetendő s pénztárosa által beküldendő 
1—10 korona évi hozzájárulásra kötelezte ma-
gát. Ebéd alatt pedig 7 frt 70 krt gyűjtött 
adományképen e czélra, mely ös«zeg a Népt. 
Lapjához küldetett be; az évi hozzájárulás 
összege (ez idő szerint 33 korona) minden 
év végén fog beszolgáltatni. De kijelentette az 
egyesület, hogy egy nagyobb, általánosságban 
elfogadott arány szerinti hozzájárulástól nem 
fogja magát visszavonni. Elfogadta az egye-

/ • 
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sületi gyűlés fent nevezett indítványára az 
Orsz. Tan. Bizottságba való belépést is. A 
gyűlésen, mint mindig, résztvett Szalóky Elek 
súrdi ev. lelkész, egyhm. főjegyző is, mint 
az egyesületnek hosszú idő óta rendes tagja. 

Ö A szatmári ev. reform, egyházmegyei 
tanítóegyesület az óvári fürdőben tartotta 
ez évi közgyűlését. A rossz időjárás és jár-
hatatlan út miatt — sajnos — csekély szám-
mal jelentek meg a tagok. — Egyesületünk 
elnöke: Pap)}) Sándor, tartalmas megnyitó-
jában kitartó munkára hívta föl a tago-
kat. Gacsályi László, egyesületi jegyző, fel-
olvassa az egyesületi életről szóló évi jelentését, 
melyben feltüntette a némely körben elő-
forduló hiányokat, de egyúttal az azok 
orvoslását czélzó intézkedéseket és a többi 
körben tapasztalható lelkesedést és munka-
kedvet is. A jelentést helyesléssel és köszö-
nettel fogadta a közgyűlés, mely e jelentés 
alapján több hasznos indítványt fogadott el, 
melyek a körök munkálkodásának lehetőleg 
a központból irányítását és az egyesületi 
élet föllendülését czélozzák. Gacsályi László 
7uint előadó, előterjesztése, illetőleg okada-
tolt felhivása és buzdítása folytán elhatározta, 
hogy belép úgy a Magyarországi Tanítóic 
Országos Bizottságaiba, valamint a Magyar-
országi ev. reform. Tanítók Országos Egyesületébe 
is, minek következtében a tagsági díjat 
2 koronában állapítja meg. Majd Kincs Jó-
zsef meggyőző érvelései alapján a Tanítói: 
Házára vonatkozólag a következőket fogadta 

O Ü5 
el egyesületünk: 1. A „Tanítók Háza" esz-
méjét örömmel üdvözli s kész azt erkölcsileg és 
anyagilag támogatni. 2. A „T. II." alapjához 
csatolandó 200 koronával az „Eötvös-alap 
0. T. E." alapító tagjai közé belép, s ez ösz-
szeget az egyes tagokra kivetve fogja össze-
gyűjteni. 3. Minden tagnak melegen ajánlja, 
hogy 50 koronás részesjegy váltása útján az 
„Eötvös-alap" rendes tagjául lépjen be. 4. Az 
egyesületi elnök, jegyző, pénztáros és a körök 
elnökei, mint a T, II. bizottsága küldessék 
ki, melynek feladata leend a VT. H." érdeké-
ben történendő minden mozgalmat figyelemmel 
kisérni, esetleg alapítvány tételéről javaslatot 
tenni s a körülményekhez képest rendkívüli gyű-
lést összehívni. Végül temetkezési egyesüle-
tünk ügyeit intéztük el és a jövő évi köz-
gyűlés helyéül Fehér-Gyarmatot tűztük ki. 
Gyűlés után társas ebéd volt a reform, lel-
készekkel együtt, kiknek ugyanekkor volt az 
értekezletük. Ebéd után pedig — Biki Károly 
esperes fáradhatatlan ügybuzgalma folytán — 
szépen sikerült hangverseny s végül táncz 
zárta be az összejövetelt. (G. L.) 
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A „Rauhcs-llaus." 
( H o r n b a n , I l i i i n b u r g me l l e t . ) 

E lapok mult évi 20—21. számában el-
mondtam egyet-mást a magyarországi árva-
házakról és árvanevelésről s azok szervezéséről, 
ennek irányításáról is vetettem föl egy-egy 
szerény eszmét. 

Nem mondhatom, hogy ezen eszmék nem 
találtak viszhangra, mert e lapok mult évi 
23., 27., 28. számaiban szakszerű czikkek 
jelentek meg az árvanevelés ügyéről, más 
tanügyi lapok is kezdtek foglalkozni a kér-
déssel és igen jónevű szakférfiak kerestek föl 
biztató soraikkal, a melyekben arra ösztönöztek, 
hogy csak folytassam az árvaházak ügyében 
kezdett akcziót, a melyek reformját kívána-
tosnak, akűt kérdésnek ismerték föl. 

Megvallom, biztatás nélkül is örömmel fog-
lalkozom évek óta az árvanevelés ügyével s 
említett két czikkem sem egy Íróasztal mellett 
töltött délután Íródott, hanem hosszas fürkészés, 
nyomozás, olvasgatás, tapasztalás eredménye, 
de hogy az csakugyan csupán viszhang volt, 
mi sem igazolja jobban, mint hogy a kérdés 
azóta egyszerűen letűnt a tanügyi lapok 
hasábjairól s ezzel együtt a napirendről, a 
mint az nálunk szokásban van, hogy fölkapunk 
egy-egy eszmét, azt agyonczikkezzük, aztán 
otthagyjuk, mielőtt megvalósítottuk volna — 
egy másik eszme lidérczfe'nyéért, a mely 
fényesebb, tetszetősebb! 

Égy örömöm azonban megmaradt s az való-
ban többet ér minden polémiánál, biztatásnál, 
az, hogy valamelyik törvényhatóság (ha jól 
tudom, Komárommegye, — így olvastam az 
újságban) éppen azon a módon teremtett egy 
árvaházat, a mint az árvaházak szaporítását 
én leginkább kivihetőnek tartottam: az 1877. 
évi XX. t.-cz. alapján a gyámhatósági tartalék-
alap és kamatai fölhasználásával. Nem tudom, 
hogy tényleg létesült-e már ez az új árvaház, 
de ha csak annak első alapjai vettettek is 
meg, már az is örvendetes s azzal éppen nem 
törődöm, hogy az általam vagy más által 
fölvetett eszme alapján születik-e ez meg, 
fődolog, hogy egygyel több árvaházra van 
kilátás. 

No de ezzel aztán magamra is maradtam 
az árváimmal együtt! 

Hagyján, hiszen anynyi sok megoldatlan 

kérdése van a mi kultúránknak, hogy nem 
lehet, de nem is volna jó mindig csak az 
árvák dolgát firtatni, s hogy most újból vissza-
térek arra, annak megvan az a különös 
alkalomszerűsége, hogy lánglelkű kultuszminis-
terünk kilátásba helyezte egyes, erre alkalmas 
városokban a tanítók gyermekei számára inter-
nátusok létesítését. 

Mint a villám czikázott át az ország tanító-
ságának lelkén az a boldogító tudat, hogy 
jóltevőjének, vezérének nemes szíve nemcsak 
a megélhetés nehéz gondját veszi le hadsere-
gének vállairól, de letörülni igyekszik azt a 
még sokkal nehezebb gondot okozott verei-
téket is sok-sok családapa homlokáról, a mit 
a gyermekek nevelése, jövőjének biztosítása 
teremt. 

A mult év nyarán Szász-, Porosz- és Bajor-
országot beutazván, a ke'pezdék, polgári iskolák 
és egyáltalán az iskolázás és a tanfelügyelet 
tanulmányozása mellett nem mulasztottam el 
szabad perczeimet a külföldi árvaházak meg-
tekintésére fordítani s ez alkalommal láto-
gattam meg a többi között Hamburg mellett 
a hires „Rauhes-Haus"-1 is, a melynek beren-
dezése a tanítói gyermekek most é) intett 
internátusa eszméjével annyira összefügg s 
árvanevelésünk irányítására is olyan példaként 
állítható, hogy annak megismertetésére helyet 
kell kérnem e lapok hasábjain, hiszen az 
árvanevelés kérdésének irodalma nálunk még 
igen szegény s nem emlékezem reá, hogy 
valaki e nevezetes intézetet már ismertette 
volna. 

A német föld nemcsak a pedagógiai tudo-
mányok melegágya, de a humanitárius intéz-
mények igen gazdag országa is. Ámde nem 
kell hinni, hogy az árvaházak éppen olyan 
makulátlan tökéletességűek, a minőkre nálunk 
törekszünk, mert pl. a berlini árvaház, a 
Louisa-árvaház C'harlottenburgban, a katonai 
árvaház Potsdam-ban (800 katona fiu-árvával, 
a kik katonai pályára neveltetnek) való-
ságos kaszárnyák éppen úgy, mint a drezdai, 
lipcsei és chemnitzi árvanevelő intézetek s nem 
sokkal jobbak, mint a mi hasonló intézeteink; 
de ha a berlini Moabitban levő árvaházat, 
valamint ugyanott a Johannesstift-et, a bonni 
„Heimatu-ot, a nassaui hülye-intézetet, a kiéli, 
hannoveri, hesseni, friedricliswillei misszióknak, 
társházaknak nevezett árvanevelő-intézeteket 
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megtekintjük, azok minden szála a hamburgi 
Rauhes-Haus-hoz vezet, a mely mint valami 
anyaintézet az egész német földet behálózni 
látszik s a honnét emez intézetek keletkezése 
megindult s vele máig is szerves egészet képez. 

Nem csekély kiváncsisággal mentem tehát 
ennek az anyaintézetnek látogatására, a mely-
ről a fölsorolt helyeken oly sokat hallottam, 
a melyről addig is olvastam egynémely figye-
lemre méltó dolgot s a melyről nemcsak feje-
delmek kegye és érdeklődése gondoskodik, de 
a mely egész Németország társadalmának köz-
tudatában él, s az által halad, fejlődik, virágzik. 

Magának az intézetnek története érdekes 
és tanulságos.* Volt Hamburgban egy asztal-
társaság, a mely föladatául tűzte a szegények, 
betegek gyámolítását. Lelkes fiatal emberek-
ből állott ez a társaság, a mely nem kiméit 
fáradságot az emberi nyomor fölkutatására 
Hamburg városában, a melynek nagy né-
pességében, óriási módon emelkedő idegen for-
galmában bizony nagy a nyomor, a szükség, a 
szegénység is. Ennek a társaságnak egyik 
tagja: Wichern Henrik János 1832-ben vetette 
föl az eszmét, hogy miként lehetne Hamburg-
ban egy olyan intézetet létesíteni, a melyben 
árvák és szegény szülők gyermekei gondos, 
vallásos nevelést nyerhetnének ? Az eszme 
köztetszésben részesült, pénzadományok folytak 
a társaság kezeihez, a város nagyobb alapot 
bocsátott rendelkezésre s fölkarolták azt hir-
telen úgy, hogy a mint följegyezve van, még 
szegény cselédek is adakoztak és egy csizma-
dia-legény egész megtakarított pénzét föl-
ajánlotta. 

Az ige azonban nehezen lett testté. Nem 
volt alkalmas ház, a hol az intézetet elhe-
lyezni lehetett volna. Sokáig vajúdott a kérdés, 
míg végre 1833-ban dr. Sievelting szindikus 
fölajánlotta Hamburg mellett Hornban a tulaj-
donát képező kis hajlékot, a mely ember-
emlékezet óta „das rauhe Haus" néven volt 
ismeretes.** Nem is volt az egyéb egy ala-
csony kis parasztháznál, egypár szobával, 
mellette kerttel, előtte egy jóvízü mély kúttal, 

* Dr. J. Wiehern „Marksteine" (Neues Festbüchlein 
des Rauhen Hauses 1833—1898) Verlag der Agentur 
in Horn bei Hamburg. 

** A hires intézet elnevezését t ehá t ettől a ház-
tól nyerte, a melyben annak idején egy kertész 
húzódott meg. Hegy az elnevezésnek az intézet 
hivatásához semmi köze, azt német alapossággal 
egész irodalom vi ta t ja . Leginkább elfogadható „Der 
Name Eaulies-Haus" czímű füzet magyarázata, a mely 
szerint az a ház valaha egy Ruge nevű egyén tulaj-
dona volt s innét Rugehaus, a melyet az ottani 
nyelvjárás változtatott át Rauges, — később „Rauhes-
Haus"-ra. 

a mely fölé a vidék legnagyobb gesztenye-
fája borult. 

1833 szeptember havában foglalta el Wichern 
ezt a hajlékot öreg édes anyjával és tizenkét 
fiúval, a kik részben árvák, részben szegény 
szülők gyermekei voltak és azóta az intézet 
története nevével teljesen összeforrt. 

Wichern Henrik élete a czéltudatos, önzetlen 
munkásság valóságos példaképe s abból külö-
nösen sokat tanulhatunk mi, a kik szeretjük 
az ilyen intézeteket fáradság nélkül, készen 
kapni. Az igénytelen lelkész megtanít az ő 
páratlan kitartásával, munkakedvével, szor-
galmával, emberszeretetével, hogyan kell az 
árvák sorsát fölkarolni, hogyan kell társa-
dalmi úton megoldani olyan föladatokat, a 
miket nálunk szeretnek az államra tukmálni, 
persze, mert az sem munkába, sem fárad-
ságba nem kerül. 

Egy évvel később, mikor az intézet neve-
lési rendszerének jó hire ment, szülök és 
emberbarátok olyan ostrom alá vették azt, 
hogy a helyiség többé nem volt elég a jelent-
kezők befogadására. Attól nyugatra fölépítet-
ték tehát az ú. n. Svájczi-házat, emeletes, fölül 
fából és téglából alkotott falakkal bíró épü-
letet, a melyet egyoldalt erkély vesz körül s 
a mint az a német épületeknél szokásos, a 
lépcső is kívülről vezet föl reá. Fölépítették 
mondom, nem a nálunk szokásos módon, hanem 
maguk, sajátkezüleg: tanító és növendékek egy-
aránt, csak éppen a gorombább munkát végez-
ték napszámosok. Megvan ma is, habár most 
az intézet nyomdája van elhelyezve benne, de 
a jelszóként reápingált ige „új ház, új szív!" 
megható egyszerűséggel adja tudtul azt a 
szellemet, a mely ezt az intézetet születésé-
től kezdve jellemzi. 

Immár tehát két ház volt népes, hirdetve 
az alapító elvét, a ki így szólt: nem akarok 
kaszárnyát, a hol az egyéniség és szabadság 
glédába áll, hanem családias köröket akarok 
teremteni, a melyeknek tagjai együtt éljenek 
mint a testvérek, megosztva a munkát és 
örömöket, s azt akarom, hogy minden ily 
csoportot egy nevelőkéz vezessen! 

íme az árvaházi nevelésnek milyen tiszta 
fogalma ezelőtt 66 évvel! 

Egy év múlva már újra építkeznek. Most 
már egy nagyobb szabású családi ház válik 
szükségessé, mert a háznép már ötven tagból 
áll. Es fölépül az ú. n. „zöld jegenye"-nek 
nevezett ház, csúcsos, magas tetejével, a mely 
a ház homlokzatának kétemeletes külszint 
kölcsönöz, pedig voltakép csak magas föld-
szint az, de bő helyiségekkel, tágas teremmel 
odalenn, a hol imára gyűlhetett az egész nép-
ség s a melyet ünnepélyek alkalmával dísz-
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teremnek is használni lehetett, hálófülkékkel 
odafönn, mert német szokás szerint a padláson 
vannak elhelyezve a há'ókamrák. 

De most már Wichern nem győzte maga 
az intézet gondját, megnősült s olyan anyát 
adott az intézetnek, a kinek nem kevesebb 
érdeme van annak fölvirágoztatása körül. A 
ház, a melyet a házaspár elfoglal, „anyaház* 
nevet kap, mert kedves szokás, hogy itt 
minden épületnek, minden fának megvan a 
maga családias elnevezése. 

Még nagyobb gondot okozott, hogy leány-
árváknak is helyet kellett csinálni. Azok hát 
külön családot képezve, az eredeti, régi házba 
vonultak s Wichern nővérének felügyelete alá 
helyeztettek. 

Az árvanevelés a munkára nevelés elvére 
lévén alapítva, már ekkor megvettettek alapjai 
a csizmadia, szabó, asztalos és más műhelyek-
nek s az első tehén, a melyet hamburgi 
úrnők ajándékoztak az intézetnek s a mely 
megkoszorúzva, nyakán csengővel jelentkezett 
s kitörő lelkesedéssel fogadtatott, megterem-
tette a gazdasági foglalkozásra való ösztönzést. 

Természetesen újra építkezni kellett. Volt 
a régi háznál egy rozoga cselédház. A mű-
hel\ ek egyelőre ebben találtak elhelyezést, de 
a tehénnek helyre lévén szüksége, a cselédház 
istállóvá alakíttatott s megkezdetett a svájczi 
házzal szemben, a kis tó partján a műhelyek 
számára tervezett ház fölépítése, a melyet 
elneveztek „arany-mező* -nek s így hívják ma 
is, mert a munka valóban a legszebb arany-
mező. 

Ekkor még szorosan vett iskolaszerű okta-
tásról itt sem volt szó. A növendékek, a 
kiknek száma immár hetvenre szaporodott, 
tanultak írni, olvasni, számolni, tanultak valami 
mesterséget, mindenekelőtt istenfélő, emberség-
tudó és hazaszerető polgárokká neveltettek, 
ennyi volt az egész, — abban az időben igen 
sok! 

A hol tehát naponta ennyi ártatlan lélek 
fordult az Istenhez hálás, tiszta szívvel, ter-
mészetesen nem volt többé nélkülözhető az 
imaház. Odaépítették a műhelyek mellé, sarok-
kövéül egy a természettől ott teremtett nagy 
sziklak övet használván föl, mert itt minden 
olyan figyelemmel van elrendezve és kihasz-
nálva, hogy az ember szinte bámul fölötte. 
Mikor aztán az imaház is fölépült, karcsú tornyá-
ban az ajándékul kapott kicsiny harang csengő 
szava imára hívta a népes telep lakóit, akkor 
azt hitték, hogy sok-sok időre minden vágyuk 
teljesült. 

1841-ben azonban már megint szűknek 
bizonyultak a helyiségek. A családfők, a kik 
12—12 növendékkel laktak együtt, panasz-

kodtak, hogy el nem férnek, mert bizony a 
családok száma évről-évre szaporodott. Az 
építkezés nagy gondot okozott, mert az intézet 
jövedelme csak annak fentartására volt elég. 
De annak a sok kérvényezőnek sorsa, a kik 
abba fölvételt kértek, Wichern szivét nem 
hagyták érintetlenül. Járt-kelt, kért és egy 
hamburgi meg egy brémai gyermekbarát az 
építkezés egész költségét felajánlotta, azzal a 
kikötéssel azonban, hogy az építkezést maguk 
az intézetbeliek foganatosítsák. Már ekkor 
megvolt az intézetnek máig is fennálló ama 
kitűnő szervezete, hogy az onnét kikerült 
ifjak bárhova jutottak is, társulatokat ala-
kítva, szövetségben egyesültek s az anya-
intézetnek mindenkor hű fiai maradtak. Ezek 
a munkás-ifjak segédkeztek az építkezésnél 
s fölépült a „méhkas"-Tavik nevezett ház, új 
családok befogadására. 

1842-ben égett le Hamburg. Ez az irtóz-
tató tűzvész alkalmat adott arra, hogy a 
Rauhes-Haus viszonozza a társadalomnak 
iránta táplált nagylelkűségét. A hajléktalanok 
itt találtak menedékhelyet. De az ijedtség és 
rémület első perczei után újra előállott az 
építkezés, a terjeszkedés szüksége, mert vagy 
24 árva fölvétele vált szükségessé. Önkéntes 
adományok újból lehetővé tették az építkezést 
s az imaház keleti oldalán fölépült a „fecske-
fészek* -nek nevezett szép új emeletes épület, 
a mely elnevezését onnét kapta, hogy az 
árvagyermekek mint a fecskék szálltak az 
intézet árnyas fái közé. Ebben a házban nyert 
elhelyezést az eredeti, régi Rauhes-Haus két 
leánycsoportja, hogy amott két fiúcsapatnak 
adjon helyet. 

1845-ben egyszerre három új épület emel-
tetett. Egy emberbarát azok közül a sokak 
közül, a kik az intézet sorsa iránt érdeklőd-
tek és azt gyakorta látogatták, nagy darab 
földet vásárolt a szomszédban az intézet czél-
jaira a tó túlsó partján, egy másik pedig az 
építkezés költségeit ajánlotta föl. Az elhelye-
zés czéljaira épült új hajlékot ott a tó partján, 
a sötét fenyőfák között elnevezték „Halász-
kunyhó" -nak, azonkívül fölépült a mosóház és 
az intézet fejlődő gazdasága számára egy új 
istálló. 

Rohamosan fejlődött és népesedett tehát 
az intézet, de ívjra megint csak szűknek bizo-
nyult. Most már az egész német földön híressé 
vált intézetbe olyan szülők is elhelyezni kíván-
ták gyermekeiket, a kik azoknak az idegen 
nyelvekben és magasabb iskolai ismeretekben 
való kiképeztetését óhajtották. Egy inter-
nátus létesítésének eszméje merült föl tehát 
s 1851-ben tették le alapkövét a „szóllőhegy" 
névre keresztelt új épületnek, a mely vad-
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szőllő vei befutott verandával ellátott kétemeletes 
homlokzattal és két egyforma emeletes szárny-
nyal bír. Az internátus 1852-ben öt növen-
dékkel kezdte meg működését Oldenberg, a 
neves pedagógus vezetése mellett. Alig pár 
év alatt azonban ez is egészen benépesedett. 

( M á s o d i k k ö z l e m é n y a j ö v ő s z á m b a n . ) 

(Eger.) Scossá Dezső. 
e£X$K3e 

I R O D A L O M . 
„Fonomimikai élőgyakorlatok az olvasás és 

irás tanításához. I r ta : Czukrász Róza." Egy 
új irás-olvasás tanításmódja előnyeivel, használ-
hatóságával és gyakorlati értékével ismertet 
meg bennünket e 65 lapra terjedő füzet, 
melynek érdemes szerzője, Czukrász Bóza 
úrhölgy, ki a mit szép munkájában mond, 
azt gyakorlatilag is igazolta a vezetése alatt 
álló kolozsvári elemi iskolában. Könyvének 
elméleti része teljes tájékozást nyújt az új 
módszer lényegéről, előnyeiről, az ellene fel-
hozható érvekről, a jelenleg dívó olvasástanítási 
módok hibáiról. A gyakorlati rész az egész 
olvasási anyagot közli, 8 hétre beosztott váz-
latos feldolgozásban. Az első hétre negyed-
órák, a többiekre, a szükségnek megfelelően, 
hetek szerint ad utasítást. A könyvhöz 5 nagy, 
famentes papírra nyomott fali olvasótáblát 
mellékel. Úgy az új tanítási módszernek, 
valamint a tábláknak egyik előnye az is, 
hogy minden ABC-és könyv mellett egyaránt 
használhatók. Kisérlettétel végett szivesen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Megrendelhető 
2 koronával ifj. Nagel Ottó könyvkereskedő-
nél Budapesten, Muzeum-körút 2. sz. 

A görög filozófia az emberiség egyik leg-
nagyobbszerü elmemüve. Szülőanyja az élet 
és a költészet. A költészet mezején fakad-
tak legelső csirái Hesiodos nagy munkáiban. 
A görögség legelső gondolatcsírái a köl-
tészettel ölelkeztek. S ez a frigy sohasem 
szakadt meg. Költőik filozófusok voltak s 
filozófiájokat erős költői érzés hatotta át. 
Pythagoras vallássá emelte bölcseleti eszméit. 
A mellett ez a filozófia mindig érintke-
zésben maradt az élettel. Idegen, keleti ele-
mekből is táplálkozott, de erősen és igazán 
nemzeti egyéniségébe olvasztotta az idegen ele-
meket. Kosmogoniával kezdődik, a világ anya-
gának, keletkezésének találgatásaival. Miletosi 
Thales azt tanítja, hogy: „minden vízből van." 
De Thales nagysága nem e ma naivnak látszó 
elvben áll, hanem abban, hogy görög földön 
ő volt az első, a ki fölvetette az eszmét, 
hogy mindennek egy közös ős oka van s a 

kinek kutató szelleme elindult ez ős okot ke-
resni. Sokan következtek utána, kik idő halad-
tával komolyabb, alaposabbb, a valósághoz 
közelebb eső magyarázatokkal álltak elő, de 
örökre övé maradt a dicsőség: a tudományos 
gondolkozás lobogóját ő tűzte ki először a 
Chaosba. A filozófia történetében nincs 
fontosabb és jelentősebb korszak a görög 
filozofálás koránál, melynek naiv találga-
tásában a későbbi filozófia valamennyi nagy 
eszméje fölcsillan, embrióban. E filozófia 
fejlődésével foglalkozik dr. Gyomlay Gyula, 
jeles görög tudósunk a Nagy Képes Világ-
történet most megjelent 27-ik füzetében. 
A könyvet számos szép kép is díszíti. Egy 
füzet ára 30 kr s kapható Révai Testv. írod. 
Int. Részv.-Társ. (Budapest, VIII., Üllői-út 18.) 
és minden hazai könyvkereskedésben. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minis ter : 

Köszöuetét nyilvánította: özv. Bidyovszky 
Gyulánénak, a ki a rákoskeresztúri ág. h. ev. 
isk. czéljaira 715 frtot adományozott. 

Kinevezte: Scháger Ferencz oki. tanítót a 
szapáryligeti áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Stojka István oki. tanítót a varadiai áll. el. 
népisk.-hoz tanítóvá; Gsukly Mária oki. polg. 
isk. tanítónőt a fehértemplomi áll. polg. 
leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanító-
nővé; Egner Irén oki. tanítónőt a naszódi 
áll. _ el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Vesper Laura gerendkeresztúri 
áll. el. isk. tanítónőt a rákosdi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Scherer Gyula kapuvári 
áll. polg. isk. igazgatót jelenlegi minőségében 
az újpesti áll. polg. leányisk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Borlován János 
dalcscsiklenyi közs. el. isk. r. tanítót jelen 
állásában; Gfruja György ó-szadovai közs. el. 
isk. r. tanítót jelen állásában; Szuru György 
bukocsniczai közs. el. isk. r. tanítót jelen 
állásában; F'iáth Mózes bukinprisziani közs. 
el. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Vágner József 
sólymosi r. k. tanítónak évi 370 frtot; Schneider 
Péter despotszentiváni munkaképtelen tanító-
nak évi 230 fr tot ; Heiner Ignácz jászapáti 
munkaképtelen izr. tanítónak évi 210 frtot; 
Kiss István felsőnyéki r. kath. tanítónak évi 
390 frtot; Szentimrey Ferencz nagydobronyi 
ev. ref. munkaképtelen tanítónak évi 510 fr tot ; 
Landesmann Lipót szabadkai munkaképtelen 
magán isk. tanítónak évi 360 frtot; Flúca 
Lajos tiszainokai munkaképtelen ev. ref. tanító-
nak évi 420 fr tot ; Nikó Sándor alhói ág. h. 
ev. tanítónak évi 230 frtot. 
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Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Topavicza Nesztor fényi volt gör. kel. 
tanító özvegye, szül. Paidovics Máriának évi 
150 frtot; néh. Vogth Gyula nyug. verbóczi 
r. kath. tanító özvegye, szül. Szmetanovits 
Francziskának évi 150 fr tot ; néh. Kevercsán 
Milován temespéterfalvi nyug. volt g. kel. 
tanító özvegye, szül. Dimitrievics Emiliának 
évi, 171 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Pap István inotai ev. ref. nyugalmazva volt 
tanító Viktor nevű árvájának a kecskemétibe ; 
Suplca István ráczalmási közs. volt tanító 
Kálmán nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Niedermüller Ferencz vörösvári r. kath. tanító 
özvegye, szül. Nádler Teréz és 3 kiskorú árvá-
jának összesen évi 358 frt 50 krt segélypénzt 
engedélyezett, és a néh. tanító Béla és Teréz 
nevű árváinak fölvételét elrendelte a kecske-
métibe; néh. 31etzker3 árxos budafoki volt r. k. 
tanító Géza nevű árvájának a kecskemétibe. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szives tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kivánnak, szintén 
mellékeljenek ezímzett levelező lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérüuk az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
„Nemzetemhez." (H. S.) Azon ne csudál-
kozzék, hogy „versei"-ből még egy sem jelent 
meg lapunkban! A most küldött is csupa 
merő lapos próza. A mi mértékünk jóval 
magasabb s a rigmusok a mi szemünkben 
még nem „versek!" — Sopron. 1. Ha iga-
zolja, hogy magántanuló, megengedhetik neki. 
2. A többivel ezt az egyet is taníthatja, mi-
ként az osztatlan iskolában. — S. A. Gyergyó-
Szent-Miklós. Ha azt a magántanulót ön 
ke'.-zítette elő a vizsgálatra, akkor nem lett 
volna szabad kikérdeznie sem s következőleg 
vizsgálati díj sem illeti meg önt. — K. A. 
Czegléd. Közép keresk. isk. tanári képesítést 
el. isk. oklevél alapján nem lehet megszerezni. 
További magyarázatokra nincs terünk. — F. 
J. Szt.-Margita. V. J. H.-Nánás és mások-

nak. A lap küldésének megszüntetése felől 
kérdést tettünk a kiadóhivatalnál s azt a 
választ nyertük, hogy a kiadóhivatal az illető 
kir. tanfelügyelőségek jelentése alapján szüntette 
be a lap küldését. Figyelmeztetjük tehát t. 
kartársainkat, a kiknek iskolája eddig kapta s 
újabban nem kapja lapunkat, hogy e tekintet-
ben egyenesen a kir. tanfelügyelőségekhez for-
duljanak fölszólalásukkal. Mi, a kik lapunknak 
mennél nagyobb elterjedését óhajtjuk, minden-
kinek utalványozzuk a lapot, a ki ingyenes 
lapra az állam és az egyetemi nyomda közt 
kötött szerződés alapján jogosult, az egyetemi 
nyomda igazgatósága pedig, mint a lap kiadó-
hivatala, a jogosultak kimutatását a királyi 
tanfelügyelőségektől kéri be. Tehát a királyi 
tanfelügyelőségekhez kell fordulni első sorban 
annyival is inkább, mivel a kir. tanfelügyelő-
ségek egy ministeri rendelet szerint a Nép-
tanítók Lapját is számonkérik a tanítóktól. — 
Mitrovits János. A közoktatásügyi minis-
teriumhoz folyamodjék elveszett nyugdíj-köny-
vecskéje másodlatának kiállításáért. Anyagdíj-
törvényt végrehajtó bízottság aztán intézkedik, 
hogy az illetékes adóhivatal önnek a másod-
latot az előállítási díj beszedése mellett kéz-
besítse. (L. 1892. évi 37.290. sz. közokt. min. 
rend. kiadott Utasítás 3. pontját.) A korpót-
lék megtagadása miatt pedig forduljon a köz-
igazgatási bizottsághoz. — Steinhardt F. 
Elég volt a sorozó-bizottság előtt igazolnia 
kedvezményre való jogosultságát. Szolgálatát 
f. évi október 1-től számítják s így csak a 
jövő év nyarán hívják be katonai kiképzés 
végett. — Józsy Alajos. Elég a bizonyítvány 
aláírásához az iskolaszék elnöke és jegyzője. 
Mivel a tanítót illető személyes ügyről van 
szó, ő pedig az iskolaszék jegyzője, ily eset-
ben ad hoc jegyzőként az iskolaszék más 
tagja írja alá helyette a bizonyítványt. — 
Férfi. Kötelessége lett volna már 1892-ben 
kérni a nyugdíjintézetbe való fölvételét; de 
csak 1895-ben jelentkezett. Az elvesztett 
3 év utánfizetéssel nem számítható be. — 
B. K. Krakkó. Nem követelheti, hogy fe'l-
évenkint előre fizessék készpénzzel. A tűzifa 
felvágatását az ön kötelességének tartjuk, 
mert a díjlevél szerint az adott 15 méter 
tűzifából egy részt a tanító a tanterem fűté-
sére köteles fordítani. Egyéb kérdése oly ki-
zárólagosan felekezeti ügy, hogy abba bele-
szólni nem akarunk. Elég, ha a taní'ók ügyeivel 
foglalkozunk. — Jeszenovszky János. 50 %> 
fizetésére tartjuk kötelezettnek, mert más 
állásra választották meg, a mely után most 
nyugdíjigényét fölemeltetni óhajtja. — Albert 
A. 1. Nyugdíjazott tanító nyugdíja után nem 
tartozik községi adót fizetni. 2. Ön 1895 szept. 
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l-ig nem rendszeresített álláson működött 
segédtanítói minőségben; korpótlékát tehát 
f. évben még nem kérheti. — E. E. Sárköz. 
A nyugdíjigény leszáll, ha kevesebb tanítói 
fizetést fogad el; jóllehet kántori és tanítói 
együttes fizetése több lenne is, mint a mennyi 
volt akkor, midőn tisztán tanítói állást töltve 
be, magát a nyugdíjintézetbe fölvétette. — 
0. M. M. Az oly kántortanító, ki 1869 óta 
működik s mint tanítónak 430 írtját számít-
ják be a 450 frtra rugó jövedelemből, ha 
tagja az orsz. tan. nyugdíjintézetnek, ebből 
jelenlegi nyugdíjazás esetén 430 forintnak 
78°/o-ára tarthat igényt. — Szutter Bálint. 
A vallás- és közoktatásüdyi min. 1883. évi 
augusztus 5-én 25.557. sz. rendeletével közölt 
pénzügy ministeri rendelet alapján a néptanítók-
nak illetményeik behajtását szorgalmazó folya-
modványai bélyegmentesek. Helyesen teszik az 
illetők, ha kérvényeiken ezen rendeletre, mint 
a bélyegmentesség alapjára hivatkoznak. — 
Portik Endre. Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
42. §-a szerint „Az iskolai épületek és tanítói 
lak építése és fentartása is a községet illeti", 
az 1876. évi XXVIII. t.-cz. 9. §-a szerint az 
épületek jó karban tartásáról és kellő javítá-
sáról az iskolaszék gondoskodik, mivel a köz-
ség a ne'pokt. intézetek fölött való hatóságát 
az iskolaszék által gyakorolja. A törvények 
eme 2 pontjából azt következtetjük, hogy az 
iskola és tanítói lak rendben tartásáról, javí-
tásáról, tehát meszeltetésről és egyébként való 
tisztogatásáról az iskolafentartó tartozik gon-
doskodni. A polit. vagy hitközség intézkedő 
közege e tekintetben az iskolaszék. — P . . k. 
Tanítók szőllőterületek beültetése czéljából 
ingyen vagy kedvezményes árú szőllővesszők 
engedélyezéseért' a földmív. ministeriumhoz 
folyamodhatnak. Legczélszerűbb a kérvényt 
hatósági úton beterjeszteni. — T . . . ly József. 
A kir. tanfelügyelő úr intézkedéséhez alkal-
mazkodjék. — St. E. Az elemi iskolai képe-
sítő vizsgálatra magán úton is lehet készülni. 
Engedélyt a közokt. min. ad. Az 1892. évi 
12.152 sz. rendelettel kiadott Szabályzat intéz-
kedik erre nézve. — Cs. J. Az egyházi adóra 
nézve a tanító nejét illetőleg az illető fele-
kezeti felsőbb hatósági rendelet vagy ált. 
szabályzat az irányadó. — B. J. A. M. Meg-
próbálhatja folyamodvány útján a közokt. 
ministeriumníl kérelmezni földje szeződésileg 
biztosított haszonbérének nyugdíjigény alap-
jául való beszámítását. — S. Oy. Mindenek-
előtt folyamodnia kellene korpótlékának nyug-
díjigényébe való beszámításért. — Gy. Imre. 
Valószínűnek tartjuk, hogy az ön nyugdíj-
igényét — a levelében mondottakból követ-
keztetve — 1870. évtől fogva számítják. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula dr. vallás- e's közoktatás-

ügyi minister a mult hét végén nyári tartóz-
kodásra Fenyőházára utazott, a hol augusztus 
végéig marad és tárczája ügyeit onnét intézi. 
Kihallgatás csak szeptember elején lesz. 

— Az országgyűlés mindkét háza folyó 
hó 12-én tartotta a nyári szünet előtt utolsó 
ülését. A képviselőházban a ministerelnök 
bemutatta az elnapoló királyi kéziratot, melyet 
nyomban fölolvastak és átküldték a főrendi-
házhoz. A királyi kézirat a jelen országgyűlés 
üléseit folyó hó 12. napjától folyó évi szep-
tember hó 28. napjáig napolja el. 

— Világ folyása a külföldön. Az orosz 
trónörökös: Alexandrovics György nagylierczeg, 
a ki már régóta szenvedett gyógyíthatatlan 
tüdőbajban, folyó hó 10-én meghalt Abasz-
Tumanban. Az orosz trón örökösödési törvény 
szerint a trónörökösödés joga Mihály nagy-
lierczegre, Sándor czár harmadik fiára szállt, 
a ki 1878-ban született, most tehát 21 éves — 
A belgrádi merénylet következménye az volt, 
hogy Belgrádot és környékét ostromállapotba 
helyezték és a sajtót előleges czenzura alá 
vetették. A merénylő vallomása alapján számos 
előkelő radikálist fogtak el. 

— Dísztagok. A bácsbodrogi ált. tanító-
egyesület küldöttsége a mult héten tisztelgett 
Wlassics ministernél, hogy átadja ő nagy-
méltóságának a dísztagságról szóló levelet. 
A minister nagyon szívesen fogadta a küldött-
séget s elismerőleg nyilatkozott a bácsbodrogi 
tanítók hazafias működéséről. Ezután Zsilinszky 
Mihály államtitkárnak, Axaméthy Lajos min. 
tanácsosnak és Péterfy Sándor kir. tanácsosnak 
vitték meg a dísztagságról szóló levelet. A 
küldöttséget Gräff Nikáz kir. tanfelügyelő 
vezette. 

— A középiskolai tanárképzőt Wlassics 
minister újjá szervezte. Az új szervezet nagy 
súlyt fektet gyakorlati ismeterek elsajátítására. 
A képző élén az elnök áll, ki az igazgatóval 
és 7 tagú tanác-csal együtt vezeti az inté-
zetet. A tanárképzőbe beiratkozott tanár-
jelöltekre az előadások és gyakorlások láto-
gatása kötelező. Elnökké br. Eötvös Lóránt 
egyetemi tanárt nevezte ki a minister. 

— Német kritika magyar ministerről. A 
„Leipziger Illustrierte Zeitung" e heti száma 
hirneves európai büntetőjog-tudósok arczké-
peit közli, köztük Wlassics Gyula ministerünk 
arczképét, a ki egyetemi tanár korában a 
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nemzetközi büntetőjogi tudósok egyesületének 
tagja volt és mint ilyen a „Jelenkor büntető-
törvényhozása" czímű gyűjteményes műbe a 
Magyarországról szóló részt írta. A német 
lap rövid életrajzot is ad Wlassics minister-
ről; fölemlíti a bírói szervezeti-törvény és 
egyéb igazságügyi törvények szerkesztésében 
való munkásságát, az akadémiától is kitün-
tetést nyert irodalmi működését, tanári, majd 
államférfiúi pályáját, kiemelvén az egyházi 
ügyek rendezése és a közoktatásügynek minden 
fokozatán való újjászervezése körüli tevékeny-
ségét. 

— A magyar tudománynak gyásza van: 
meghalt Mihalkovits Géza dr., a budapesti 
egyetem ez idei rektora. A megboldogult a 
bonczolásnak és a fejlődés tanának volt a 
tanára s ezen a téren európai hírnévre tett 
szert. Koporsójára Wlassics minister is küldött 
koszorút. 

— Elismerés az érdemnek. Ó-Lublón 
(Szepesmegye) az iskolaszéki közgyűlés Föld-
váry József tanítónak buzgó működéséért 
egyhangúlag 50 frtnyi jutalomdíjat szavazott 
meg. Nevezett tanító O-Lublón, mint határ-
széli városban, 9 évi áldásos működése alatt 
a magyar nyelv terjesztésében bámulatos ered-
ményt mutatott föl. Tanítványai maguk közt 
magyarul beszélnek, osztályában minden tan-
tárgyat magyar nyelven tanít. 

— Tanítványok hálája. Szentesen f. hó 
9-én leplezték le Sáling Géza volt ág. ev. 
tanító síremlékét (díszes gránit-oszlopot), me-
lyet volt tanítványai halája emelt a szeretett 
tanítónak. Sáling Géza 15 évig működött a 
hazai tanügy és egyháza szolgálatában s 
1897. évi június havában élete férfikora delén, 
37 éves korában hunyt el. A leleplezésen 
Petrovics Soma ág. ev. lelkész, kerületi es-
peres tartotta az ünnepi beszédet, majd utána 
Abaffi Béla makói gimnáziumi tanár, az el-
hunyt tanítványa, emlékezett meg róla ke-
gyeletes szavakban. 

— A Szathmáry-alapraujabban adakoztak: 
Kuthy 10 kr; Schönberger Manó 10 kr; őrségi 
ev. ref. tanítóegyesület 2 frt 50 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 25.'}2 frt i)ő kr. (A Ma. Ta. 
Kaszinója által kezelt összeggel együtt befolyt 
összesen 2(Í33 frt 93kr.) — A síremléket, 
tudvalevőleg, augusztus hó 21-én leplezzük 
le, a mikor az Orsz. Biz. és az Eötvös-alap 
közgyűlésére fölránduló vidéki kartársak is 
résztvehetnek azon. A bizottság kéri is a 
vidéki egyesületeket, hogy mennél nagyobb 
számban képviseltessék magukat néhai Szath-
máry György síremlékének leleplezésén. Mi 
pedig tisztelettel kérjük azokat, a kiknél még 

gyűjtőívek vannak, hogy azokat hozzánk mi-
előbb beküldeni szíveskedjenek. 

— A Tanítók Házára újabban a következő 
adakozások érkeztek be hozzánk: szeghalmi 
ev. ref. isk. III. osztályának fiunöcendékei 1 frt; 
külsősomogyi ág. hitv. ev. tanítóegyesület gyűj-
tése (Vesén tartott gyűlése alkalmával) 7 frt 
70 kr. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Árva fiuk ingyen felvétele. A balaton-
füredi Erzsébet-szeretetházba ez évi augusztus 
hónapban mintegy 10 árva fiu fog fölvétetni; 
a pályázatnál a következők tartandók szem 
előtt: Növendékekül a teljesen árvák és vagyon-
talanok vétetnek föl első sorban, s csak ezek 
hiányában vétetnek föl másodsorban félárvák. 
A kérvények az igazgató-tanácshoz intézendők 
s vagy a tanács elnökéhez, dr. Segesdy Ferencz 
kir. járásbiró úrhoz, vagy alulírott igazgató-
hoz küldendők augusztus 10-ig. A kérvények-
hez a következő okmányok melléklendők: 
a) családi értesítő (nem pedig keresztlevél); 
b) szegénységi bizonyítvány; c) orvosi bizo-
nyítvány a fiu testi és szellemi épségéről s 
az újraoltásról; d) netáni iskolai bizonyítvány. 
A kérvények és mellékletek bélyegtelenek, a 
mennyiben szegény árva iránt tétetik a 
kérvényezés. Csak oly árvák vétetnek föl, kik 
hat-évesek elmultak, de 10-ik életévöket 
még nem töltötték be és magyar honosok. 
Balaton-Füreden, 1899 julius 1. Kanovics 
György, igazgató. 

— Gyűlések. A pesti ev. reform, egyházmegye 
tanítói kara szokott évi rendes közgyűlését 
Ocsán 1899 julius 26-án tartja, mely alka-
lommal megünnepli Halászy Károly alsó-
némedii ev. ref. egyház néhai tanítójának az 
1848/49-iki szabadságharcz mártírja erőszakos 
halálának 50 éves évfordulóját. Áz emlékbe-
szédet, isteni tisztelettel a ref. templomban 
Vargha László alsónémedi ev. ref. lelkész 
tartja, a temetőben Körtvélyesy László váczi 
ev. ref. tanító. — A felsőbaranyai ev. ref. 
egyházmegyei tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését folyó hó 20-an Vaiszlóban tartja. 

— Halálozás. Pfalcz Jenő Ödön szabadkai 
községi polgári fiúiskolái tanító f. hó 12-én 
29. évében elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : Pedagógusok egyesülete. Kovács Gry. — 
Az évzáró vizsgálat eltörlése. Fodor Ignácz. — A 
nyugdíjigény emelése. Seiler Gábor. — A közönséges 
tört új alakja. Darob Lajos. — Egyesületi élet. — 
S z ü n ó r a : A „Rauhes Haus." Scossa Dezső. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1899. 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 intryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i l i irdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a díjak ia 
e lőre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

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

Felügyelet és ügykezelés. 
A „Néptanítók Lapja" folyó évi 

julius hó 13-án megjelent 28-ik számá-
ban „Felügyelet és ügykezelés" czím 
alatt a kir. tanfelügyelői felügyeletről és 
ügykezelésről egy vezérczikk jelent meg. 
A czikk irója gyakorlati ember, s a 
czikk czélja, hogy a tanfelügyelőségek-
nek tegyen szolgálatot alkalmas fel-
világosít:! sokkal, az ügykezelésre vonat-
kozó tanácsokkal. 

Nem erről a czikkről akarunk bírá-
latot írni, de mint a kinek a tanfel-
ügyelői hivatalok ügykezelését módunk-
ban állott kritikai szemmel gyakran 
látni s tüzetesen behatolni azok minden 
csinja-binjába, mivel a czikk tisztán a 
tanfelügyelőségeknek szól, — azt liisz-
szük, sem a tanfelügyelőségeknek, sem 
a tanügyi köröknek nem teszünk rossz 
szolgálatot, ha hozzászólunk pár szóval 
a kérdéshez. 

A tanfelügyelői hivatalt, munkakört 
nem szabad az iroda szempontjából 
felfogni; mert a tanfelügyelőség iro-
dája egészben az a tanfelügyelőség ide-
álisabb ezéljaira nézve, mint például: 
a segédhivatal a ministeriumnak. A tan-
felügyelőség igazi munkakörének a fel-
ügyeletben és ellenőrzésben kell kicsúcso-
sodnia és öszpontosulnia; az iroda 
ennek csak segédeszköze. Éppen ebből 

a szempontból fogva föl a dolgot: az 
ügykezelésre nézve külön szabályzat 
kiadását még egyöntetűség czéljából sem 
tartom szükségesnek, és pedig amaz 
egyszerű oknál fogva, mert az egyön-
tetűségnek egész rendszere, az ügykezelés 
szempontjából tisztára le van rakva az által, 
hogy az iktató-könyvtől kezdve föl a 
határidő-naplóia:. — a tanítói állomások, 
nyugdíjügyek, — számadások, iskolaláto-
gatások és kiutalt pénzek nyilvántartá-
sáig, minden' nyilvántartásnak megvan 
a maga szorosan megszabott mintája. 
Ha a tanfelügyelőségek ezeket pontosan, 
rendesen vezetik, először is a rend, és 
az ügyek, iskolák, tanítók jogviszonyai-
nak könnyű áttekintésével óriási szol-
gálatot tesznek az aktaszaporodás ellen, 
mert a biztos áttekintéssel közbevető 
intézkedések és kérdezősködések özöné-
től mentik meg hivatalukat, másodszor 
pedig: megszületik az egyöntetűség az 
ügykezelésben. Ismétlem, ezen nyilván-
tartások pontos vezetése egyértelmű az 
összes tanfelügyelői hivatalok ügykezelése 
egyöntetűségével. Mindössze két dolog 
volna, a minek rendezését még követel-
hetné valaki a fönnebbiek mellett, t. i. 
az irattár - kezelés egyöntetűvé tételét 
és az ügyek egyöntetű elintézésének 
szabályozását szabályrendeletek által. 
De hát az elsőre, tudniillik az irattárak 
egvöntetű vezetésére nézve, talán nem 

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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is volna jó intézkedni, mert más rend-
szerrel lehet jó és biztos tájékozódást 
nyújtó tanfelügyelői irodát, illetve irat-
tár t tartani, páld.: Békésmegyében, a 
hol minden községnek egy-egy külön 
csomagja lehet az irattárban, máskép 
kell és lehet csinálni Yasmegyében, a 
hol 624 község van, és itt a békés-
megyei rendszer bizonyosan egyértelmű 
lenne a nehézkességgel. Egyik tanfel-
ügyelőség csoportosíthatja iratait köz-
ségek, iskolafájok, vagy az ügyek ter-
mészete szerint és számok szerint, a 
másik csak az egyik, vagy a jelzett 
szempontok közül kettő szerint, és ezen 
kereten belül osztályozza ismét ügy-
iratait. Bizony mondom, itt egyöntetű 
kezelést kár volna elrendelni. 

A mi pedig az ügyek egyöntetű elin-
tézését illeti, itt meg nemcsak nem 
szükséges, de nem is lehetne intézkedni, 
mert e tekintetben intézkednek a törvé-
nyek és a rendeletek, s az egyszerűségre, 
rövidségre a minister ismételten föl-
hívta a tanfelügyelőségeket. Hogy azért 
egyik-másik tanfelügyelőség a túlhosszú 
fölterjesztéseket szereti, a másik túl-
röviden dolgozik és fejezi ki mondani-
valóit, ezek olyan dolgok a mik a 
hivatalnok egyéniségéből erednek,amiket 
megrendszabályozni akár blankettákkal, 
akár rendeletekkel, egy képen bajos. 
Még a blank etták kiadásával és elren-
delésével is nagyon nehéz volna nézetem 
szerint túlságos gyámkodás nélkül vala-
mire menni és egyébként sem a leg-
felsőbb hatóság dolga minden apró-
lékos adminisztratív dologban kiszabni 
az ügyek ruháját. Hiszen egyik tan-
kerületnek például sok a tanítói fizetés-^ 
kiegészítési ügye, a másiké kevés, 
egyikben sok a tanító - változás, a 
másikban kevés; egyik helyen van 
tanítóképző-intézet, másikon nincs stb. 
A ministerium e tekintetben is meg-
tette már az intézkedéseit, mikor ismé-
telten elrendelte, hogy a tanfelügyelő-
ségek egyöntetű elintézést kivánó és 

gyakran előforduló ügyekre csináljanak 
maguknak blankettákat. Csinálnak is. így 
állván a dolgok, alig hiszszük. hogy a 
rendszer, az ügykezelés az irodai munka 
szaporodása és szaporítása felé vezetné a 
tanfelügyelőségeket s mindig kevesebb 
és kevesebb idejük maradna az iskola-
látogatásokra. Hiszen a ministerium e 
tekintetben — a legutóbbi időben is 
szigorú és a mint a statisztikai adatok 
világánál konstatálható is, eredményes 
intézkedéseket is tett, és a tanfelügye-
lőségek több-több időt szentelhetnek az 
iskolalátogatásra. Es e mellett az irodai 
munka szaporodásával szemben, bár 
lassan, ele állandóan szaporodik is a 
tanfelügyelői hivatalok személyzete is. 

Sokkal fontosabb azonban a tanfel-
ügyelői hivatalok egyöntetű munkásságára 
nézve az, a mit a czikkiró figyelmen 
kívül hagyott, hogy a tanfelügyelő az 
egész országban egyöntetű szellemben, 
a helyi viszonyok és a tapintatosság 
elvei mellett vezesse a tankerület iskola-
ügyét. 

Ha ebből a szempontból veszszük a 
tanfelügyelők működésének egyöntetű-
ségét, i t t már inkább lehet hiányokról 
beszélni. De már a szellemi vezetés egy-
öntetűségének hiánya vezette dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi minis-
ter urat, mikor 1895-ben elhatározta, 
hogy központi kiküldöttek által a mun-
kásság egyöntetű irányítása és az ügy-
kezelés egyöntetűvé tétele végett a kir. 
tanfelügyelőségeket időnkint megláto-
gattat ja. 

Hiányzik az egyöntetű működés, ha pél-
dául egyik helyen csak az iskolaszer-
vezés a fő gond; az iskolamulasztások 
körül a hanyag elöljáróságok ellenőrz ése 
pedig lanyhán megy, szóval az iskolák 
külső fejlesztése, a belső szellemi szín-
vonal emelésére irányuló határozottabb 
törekvések nélkül látható; vagy ha az 
egyesületi élet különös ápolását lehet 
látni egy helytt, másutt semmi befolyás 
az egyesületi élet irányítására. Vagy 
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h a például egy-egy ügykör némely ik 
t anfe lügye lőnek déde lge te t tebb kedven-
cze volna, m i n t a másik stb. 

Ezek az a rány ta l anságok e l tűnnek 
lassan- lassan ; de a tanfe lügyelőségek 
m a g u k is be lá t j ák , hogy minden m u n k a -
kör, a mi h ivata los teendőjük, a r á n y o s a n 
vég reha j t andó , m a g u k rá jönnek , hogy 
a közpon t i k o r m á n y z a t á l t a lános intéz-
kedései, h a buzgón, erélylyel és a mi-
n is te r ium intenczióinak megfele lően vég-
r e h a j t a t n a k , mindmeganny i tényezői az 
országosan, egyönte tűen , egy szel lemben 
működő tanfe lügye lő i m u n k á s s á g n a k ; 
viszont ped ig az is áll, hogy az egy-
ön te tű munkásság minden kodif ikálásá-
nál t öbbe t ér a tö rvények és r ende-
le tek szigorú, egyenlő, p o n t o s és lelki-
i smere tes v é g r e h a j t á s á n a k következe tes 
megköve te lése : a mi viszont a központ i 
k o r m á n y z a t b a n te l jes mér t ékben megvan . 

Sora ink konklúzió ja t ehá t aka ra t l anu l 
is k r i t ika a fönnebb eml í t e t t czikkel 
szemben, m e r t azon meggyőződésben 
élünk, hogy a tanfe lügyelői k a r az 
egyön te tű i rodai ügykezelés és működés 
t e k i n t e t é b e n nincs e lhagyatva , hogy a 
szellemi vezetése, mely csak egységes 
lehet , tényleg megvan, s ezen vezetés 
i r án t a tanfe lügyelői ka rban megvan 
az érzék és a h iva ta los kötelességérzet , 
m i n t az érzék h a ' a l m a s t á m a s z a : s a 
mely ik működése kiválik az egyön te tű 
többség működéséből , az n e m onné t 
v a n , m e r t nincs egyön te tű vezetés, 
h a n e m onnét , m e r t a tanfe lügyelő n e m 
megy a vezetés u tán . 

(Budapest.) . . y. — 

oíD^CBe 

' Az idei gazdasági tanfolyamokról. 
Ily czím alatt közöltünk lapunk f. é. 28. szá-
mában egy czikket, melyben a többi közt 
Árvamegyéről az volt mondva, hogy onnét 
egy tanító sem vétetett föl a szóban levő 
tanfolyamokra, mivel az ide vonatkozó kér-
vények jóval a kitűzött határidőn túl érkeztek 
be és így figyelembe vehetők nem voltak. 
Erre vonatkozólag Klement Ferencz, Arva-
vármegye kir. tanfelügyelője a következő 

helyreigazító közleményt küldötte be hozzánk : 
„F. évi május hó 25-én 364. sz. alatt, a 
nagym. vallás- és közokt. m. kir. ministerium-
hoz intézett fölterjesztésemben mentségemül 
előadtam, hogy a gazdasági póttanfolyamokat 
érdeklő és f. évi május hó 5-én 32.101/99. 
sz. a. kelt min. körrendelet — mint azt a 
mai napig is kezeim között levő hivatalos 
levélboríték bizonyítja — tévedésből élőbb Nagy-
Enyedre küldetett és ezen kir. tanfelügyelőség-
hez csupán ugyanazon hó 12-én érkezett, a 
mikor is iskolalátogatáson, vidéken levén: az 
engem otthon nem talált. De a mint haza-
érkeztem: május hó 16-án mindent félretéve, 
elintéztem ezt az ügyet, a megyében szerve-
zett minden egyes gazdasági ismétlőiskolánál 
működő tanító nevére külön-külön fölhívást 
küldöttem és az annak során beérkezett 12 db. 
kérvényt, a többször említett hónap 25. nap-
ján 364. sz. alatt a nagym. ministeriumhoz 
föl is terjesztettem. Ha valaki megmagyarázza 
nekem azt, hogy hogyan és mi módon lehe-
tett volna ilyen hivatalban — a hol, ha a 
kir. tanfelügyelő távol van : senki sincs, a ki 
a postán érkezett ügydarabokat még csak be 
is iktatná — ezt a dolgot gyorsabban meg-
csinálni, úgy én nagyon hálás leszek érte. 
Minthogy én azért a havi 30 frtért, a mit 
díjnoktartás czímén kapok és melyre külön-
ben is ráfizetek: a hivatalos ügykezelésben 
jártas erőt magamnak nem szerezhetek. 
Nem is ezért az össze-vissza ötnapi kése-
delemért, mely miatt — mint azt a köz-
igazgatásban minden, csak annyira-mennyire 
is gyakorlott ember tudja — el nem 
utasítanak senkit, hanem — úgy vagyok meg-
győződve — inkább azon okból, a mit a czikk-
iró is felhoz általam sérelmezett közleményé-
ben, lettek az árvamegyei tanítók az idén 
mellőzve. „Az idei tanfolyamokra — mint ő 
mondja — a szokott számnál jóval több nép-
tanító jelentkezett felvételre. Kerek számmal 
1200 tanító folyamodott, tehát háromszor 
annyi, mint a mennyit föl lehetett venni." 
Irányadó volt az is, a mit szintén ő mond, 
hogy t. i. figyelemmel voltak arra, „hogy 
mely vidékről való volt az illető tanító?" — 
Továbbá „a népesebb és mezőgazdasági szem-
pontból fontosabb községekből jelentkező taní-
tók, a kijelölésnél előnyben részesültek" — 
bizonyosan a szegény árvamegyei tanítókkal 
szemben is. Egészen és teljesen hasonló fel-
fogásban értesítettem én is, mult hó 28-án 
448 sz. a. kibocsájtott körlevelemben a folya-
modó tanító urakat, a földmíveléstigyi nagym. 
m. kir. ministerium által, ugyanazon hó 
10-én 44.662 sz. a. hivatalommal is közölt 
kimutatásának átolvasása után. — Hiszen a 

29* 
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„Néptanítók Lapja" 23. sz.-ban is előre jelezte 
már, hogy „a folyamodók közül ugyan sokan 
fognak csalatkozni" — mivel az idén mind-
nek számára nincs hely és biztatta azokat a 
jövő esztendőre való felvétellel." Ezeket tar-
totta Klement Ferencz kir. tanfelügyelő úr 
szükségesnek, mint maga mondja, „a maga 
igazolása végett" felhozni, a mihez mi annyit 
jegyzünk meg, hogy az említett czikk írójá-
tól távol állt az, hogy úgy Arva-J valamint 
Szabolcsmegye kir. tanfelügyelőjét bármiféle 
mulasztással vádolja. Készséggel ismerjük el, 
hogy Klement Ferencz kir. tanfelügyelő úr 
a mult év őszén — az illető körjegyzők és 
tanítók hathatós segítsége és ügy buzgó, lel-
kes támogatása mellett, 18 gazdasági ismétlő-
iskolát állított föl — abban a megyében, a 
hol ilyen iskolákra azelőtt senki sem gondolt 
és a hol ilyen iskolák közül azelőtt egy sem 
létezett. 

A tanítók egyesületi munkás-
ságáról. 

Mező Dániel kartársam e becses lap mult 
évi 49-ik számában megjelent közleményében 
a többek között a következő kijelentéseket 
teszi: „A népoktatás terén a tanügyi lapok 
és gyülésezések olyan fontosságúak, mint a 
szervezetben: a vérkeringés és az anyagcsere. 
Természetes okai ennek : . . . „és az a körülmény, 
hogy a ki tanító lesz s ez által egyszerre 
önálló ember úgy az életben, mint az iskolá-
ban is, gyakorlati képzettség és élettapasztala-
tok tekintetéből nem volt olyan előiskolában, 
mint péld. az ügyvéd, a ki előbb ügyvéd-
bojtároskodott stb." Rámutat a gyülésezések 
meddőségére és fölemlíti, hogy „hiában van 
gyűlés, ha ott nem jelenünk meg, ha ott 
nem figyelünk, s ha annak a munkásságában 
részt nem veszünk." 

Tagadhatatlan, hogy a gyülésezések a nép-
oktatás terén kiváló fontosságúak, mivel egye-
nesen arra szolgálnak, hogy a tanítók társa-
dalmi úton való kapcsolódását és gyakorlati 
képzettségének fokozottabb mértékben leendő 
emelését elősegítsék. Igaz az is, hogy az egye 
siilés czéljai, mint közös törekvéseink ideáljai, 
csak úgy ós akkor érhetők el, ha egyetemlege-
sen iparkodunk azokat szolgálni és egymással 
nemes versenyre kelve, a munkásságban te-
vékeny részt veszünk. 

Konstatálhatjuk azonban, hogy az egyesületi 
élet felvirágoztatása érdekében lázas tevékeny-
séget éppen nem fejtünk ki, minek okát én 

nem annyira a kartársak közönyösségében, 
mint inkább az arra való erők kis számában 
és a tanítóképzésnek sok tekintetben egy-
oldalú és hiányos műveleteiben keresem és 
találom. Hosszabb időn át történt megfigye-
léseim és ezen idő alatt szerzett tapasz-
talataimnál fogva arról győződtem meg, hogy 
a tanítóképzők tekintélyes része a tanító-
jelölteknek értelmesebb és több oldalú ki-
képzésére gondot nem fordít, inkább az a 
főczélja, hogy kilátásait minél tömegesebb ter-
melésre biztosítsa. Szembeötlő jelenség, hogy 
igen sok tanítóképző, nehogy üresen marad-
jon, kötéllel fogdossa hallgatóit, kiknél — 
legtöbb esetben — még az elemibb előfeltételek 
is merőben hiányzanak. Könnyen elképzel-
hető, hogy az efajta nemzedék, talán még 
fölszínes képzés mellett is, csak a hivatástalan, 
ú. n. kontár-elemek számát szaporítja. Orszá-
gosan ismert esetek pedig arról is tanúskod-
nak, hogy némely tanítóképzők mennyire 
híján vannak a képző-tanári erőknek. 

Feltétlenül kárhozatos és leginkább elité-
lendő körülmény az intézeti önképzőköröknek 
elhanyagolása, számba nem vétele.Kevés tanító-
képző törődik az ifjúsági önképzőkörök va-
lódi czéljaival; legtöbb önképzőkörnek a mun-
kássága a tuczat-verselésnél és néhány igen 
is prózai értékű férczelménynél tovább nem 
terjed. Pedig bátran állítható, hogy a leendő 
tanítók előiskolái a czélirányosan vezetett ifjú-
sági önképzőkörök, a hol minden egyes tanító-
jelöltnek módjában áll: a gyakorlati pedagógia 
eseteinek körében fölmerült szakkérdések vi-
tatása, a különböző ismereti tárgyak köréből 
való szabad előadás; a vitatkozások folyamán 
eszmék cserélgetése, ezek folytán az elmének 
élesítése, a lélek tehetségeinek csiszolása, 
izmosítása, az ismeretekuek alapos meg-
rögzítése stb., mely képző és művelődési té-
nyezők nagyban hozzájárulnak a lelki művelt-
ség és értelmiség szinvonalanak fokozatos 
emeléséhez. Az önképzőköri munkálkodás ke-
retében a szónoklás mesterségében is kellő 
jártasságra tehet szert a tanítójelölt, mely 
művészi tulajdonságnak különösebben a köz-, 
leginkább azonban az egyesületi élet terén 
kiváló és előnyös hasznát veheti. Igen ter-
mészetes, hosíy a leendő tanítók egyéniségé-
nek ilyen formában és irányban leendő ki-
müvelésére csak univerzális képességű és 
hivatott tanító-erők folyhatnak be, kik a ra-
jok háramlott többi kötelességekből ezt is 
nem csupán a látszat kedvéért, de nemes 
ambiczióval egész érdemében kívánják tel-
jesíteni. 

A tanítóképzés utóbbi hiányossága igen 
észrevehető, és elszomorító módon leginkább 
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az egyesületi munkásság keretében nyilvánul. 
Vessünk csak beható pillantást egyik-másik 
egyesületi kör beléletébe és sajnosan ta-
pasztaljuk, hogy ott éveken keresztül a kar-
társaknak elenyészően csekély része osztozik 
a munka terheiben; a tömeges része irtózik 
attól és állandóan sztrájkol. Ez a többség 
azután a serényen munkálkodó kisebbség ellen 
lépten-nyomon obstruál: kiabál és lármázik, 
akárhányszor kényszerítvén ez utóbbit buzgó 
munkálkodásának félbenhagyására. így szület-
nek meg azután a suta-gyülések, melyek a 
legalacsonyabb színvonalon állanak. 

Es ezen még csak csudálkozni sem lehet, 
mert ezeknél az egyéneknél mindazon kellékek, 
melyek a tanító-embert lényegeben alkotják, 
teljesen hiányzanak. Bevett szokásuk külön-
ben az is, hogy a nyilvános szereplésre hiva-
tott munkástagokat törekvéseikben, kifejtett 
működésükben gáncsolják, ócsárolgatják. mi-
nek el nem maradható káros következménye, 
hogy a munkás-elemek a tettek mezejéről 
visszavonulnak. 

A tanítógyüléseken tapasztalt közönyösség 
csak látszólagos és nem a tudatos vagy in-
kább erőszakos részvétlenségnek eredménye, 
hanem a fogvatékos intelligenczia és szellemi o o 
gyarlóságé. De nem a közönyösnek látszók a 
hibásak; az odium azokra a tanítóképzőkre 
száll, melyek a tanítóképzés és nevelés nagy 
és igen komoly feladatát vagy nem tudják, 
vagy nem akarják teljesíteni és olyan ele-
meket bocsátanak ki magukból, melyek szak-
képzettség, műveltség és intelligenczia dolgában 
a legprimitívebb állapottal foglalják el azt a 
tért, a hol kontár-kezekkel egész generáczió-
kat lehet tönkresilányítani. Itt volna tehát 
már az ideje annak, hogy a hazai közoktatás-
ügy legjelentékenyebb tagozatában: a tanító-
képzés és nevelés rendszerében egy minden 
porczikájában egészséges és egységes irány 
nyerjen érvényesülést, mely a korszerű mű-
velődési fejlődés föltételei mellett magában 
foglalná a tanítók egyenlősítését czélzó törek-
véseket is. S habár bizonyos reform-kisérletek-
nek a 68-iki népokt. törvény ez idő szerint 
még útját állja, mégis a népoktatásügy biz-
tosabb és erőteljesebb fejlődése érdekében 
legalább annyi már kívánatos volna, hogv a 
tanítóképzők a pályára lépni hajlandóktól a 
törvényes előképzettséget feltétlenül és szi-
gorúan megköveteljék és jövendőben csak 
azok lennének a tanítóképzőbe fölveendők, 
kik valamely középiskola négy alsó osztályát, 
mint nyilvános rendes tanulók, legalább ál-
talános jó eredménynyel végezték. Jövendő-
ben tehát a felvételi viszgálatokat teljesen be 
kellene szüntetni, mely körülmény sok selej-

tes növendék kisérletezésétől óvná meg a 
tanítóképzőket, megszűnvén ezek azok szá-
mára továbbra is azilumokká lenni. 

Minden tanítóképző valódi hivatásának ma-
gaslatára emelkedni törekedjék és jelesül azon 
igyekezzék, hogy az intézeti ifjúsági körök 
kitűnő czéljukat nem tévesztve, tervszerű irá-
nyítással a gyakorlati képzettség, intelligenczia 
és a mindennapos élettapasztalatok tekin-
tetéből a leendő tanítók előiskoláivá váljanak, 
a hol tehát mindazon kellékeket és egyéni 
tulajdonságokat, melyekre a tulajdonképeni 
hivatás és közélet terén nagyobb mértékben 
is szükségük van, karakterisztikus formákban 
megszerezhessék, illetve elsajátíthassák. Hogy 
mennyit ér egy tervszerűen és kiváló gond-
dal vezetett önképzőkör, kitűnően tanúsítja ezt 
a Szóváthy Lajos, jelenleg pápai tanítóképző-
intézeti igazgató vezetése alatt erőteljesen 
virágzott „Gönczy-kör", mely a losonczi áll. 
tanítóképző-intézet nagytekintélyű igazgató-
jának elévülhetetlen érdemeket szerzett. Ta-
nítványai, kik közül többen országos hírű 
tanügyi férfiakká váltak, mint pl. Peres Sán-
dor, Ember János stb., hálásan gondolnak a 
mesterre, ki a nagyobbára tótajkú növen-
dékekből is művészeket nevelt a hazai nép-
oktatásügynek. Nem érdektelen fölemlíteni, 
hogy a BGönczy-kör''-nek saját kiadású és az 
ifjúság által szerkesztett közlönye is volt, 
mely irány- és tanügyi czikkeket és szép-
irodalmi dolgozatokat is produkált. 

Rövid közleményem keretében csak általá-
nosságban szólhattam egyéni állapotainkról, 
de azt hiszem, hogy ez is eléggé igazolja az 
orvoslás szükségességét. A hazai tanítóképzők-
nek tehát a föntebb jelzett irányban szent 
kötelességeik vannak, melyeknek érdemleges 
teljesítésétől, feladatuk megoldásától függ a 
mostani kóros állapotok megváltozása. Ha 
eleget tesznek a már teljesen korszerű eme 
kívánalmaknak: akkor mihamarább igazsággá, 
ténynyé válik, hogy tanító = tanítóval és az 
egyesületi szervezetben is meglesz az egyen-
letes vérkeringés, melynek lüktető ereje az 
egyetemes hazai tanítóság egészséges köz-
szelleme és vállvetett munkássága leend. 

(Púké). Eötvös Mihály. 

e>DHf?K3e 

E G Y E S Ü L E T I É L E T . 
El A szepesi tanítóegyesület XLYIII-ik 

közgyűlése Szepes- Olasziban, julius hó 17., 18-ik 
napján folyt le Dobó Adolf elnöklete alatt. 
Első napon előe'rtekezletet s ismerkedést tar-
tottak. Másodnapon volt a közgyűlés. Mint 
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dicsérendő szokást említhetjük, hogy már az 
előértekezlet szűkebb körű bizottságot küldött 
ki, melyhez a helybeli orvos és a tantestület 
egyik tagja szintén csatlakozott, a községi 
elemi iskola, állami óvóintézet és megyei sze-
retetház megvizsgálása s szerzendő tapasztala-
tainak a közgyűlésen előadandó jelentésbe 
foglalása végett. Ily szakemberek fölülvizsgáló 
eljárása mindig nyomatékos az illetékes körök-
ben. íme, most is, a közgyűlésen bemutatott 
jelentésben említett hiányok orvoslása végett 
maga a jelenlevő alispán azonnal intézkedett 
az adatok kezéhez jutásáról. A közgyűlést az 
elnök meleg szavakkal nyitotta meg. Szívé-
lyesen üdvözlé a vendéglátó város érdemes 
hatóságát, továbbá a megyei tanítóság szere-
tett hivatalbeli főnökét: Hajnóczy József dr. 
kir. tanfelügyelőt, nemkülönben Imre Lőrincz 
nyug. tanfelügyelőt és Göőz József drt, a Nép-
tanítók Lapja szerkesztősége képviselőjét. A 
városi hatóság nevében Bottenberger János dr. 
válaszolt, Hajnóczy J. dr., Imre Lőrincz és 
Göőz József dr. szintén viszont üdvözölték az 
egyesületet. Karoling Mihály főjegyző gon-
dosan kidolgozott jelentésben számolt be a 
mult évi működésről. Az ú. nev. „tanítói ott-
honok" vidéki városokban való elhelyezését, mivel 
ezek a tanítót a müveit társadalom köréből 
kasztszerüen elvonnák, általában sem helyeslik; 
ellenben a szepesiek a tanítók gyermekei szá-
mára vidéki internátusok alapításáról gondos-
kodnak. Az egyesület tagjainak Iglón közép-
vagy polgári iskolákban tanuló fiai részére 
néhány szobát fognak kibérelni s ott elhelye-
zendő tanítógyerniekek számára az állami 
tanítóképző konviktusában óhajtanak helyeket 
szerezni a közoktatási ministerium engedélyé-
vel ; a negyedéves tanítójelöltek gyakorolják 
majd a felügyeletet a bérelt helyiségekben. 
Már f . évi szeptember 1-ére óhajtják ebbeli 
tervüket megvalósítani s a kir. tanf. és az 
egyesületi főjegyző javaslatához képest e végett 
sürgősen folyamodványt intéznek a közokt. 
ministerhez. Budapesten a Tanítók Házában a 
Szepesi Tanítóegyesülettagjainak főiskolákat láto-
gató fiai számára egy szobát kívánnak létesít-
tetni. Ennek költségei fedezésére első részletül 
100 frtot azonnal befizetnek; a többit pedig 
pár óv alatt kívánják összegyűjteni. Ezenkívül 
az Eötvös-alap részére, különösen Kertscher 
Ede elismerésre méltó buzgólkodása folytán, 
1000 frtos alapítványt fognak a közeljövőben 
befizetni. Megható mozzanata volt a közgyűlés-
nek, midőn az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
ügyének tárgyalása közben felbuzdulva, az 
Eötvös-alap kötelékébe 16 új tag jelentkezett 
fölvételre, egyesek pedig nemesen vetélkedve tet-
tek ajánlatokat a Tanítók Háza czéljára, így 

pl. Fiedler János szepesváraljai tanító éppen 
ezen a közgyűlésen nyert 20 frtos pályadíját aján-
lotta föl erre a nemes czélra. Az iskolák védelme 
szempontjából Szepesmegye törvényhatósága 
is alkotott szabályrendeletet, melyet az egye-
sületi helyi körök tagjai közt köröztettek, hogy 
fölmerülő tapasztalataikat az illetők esetről-
esetre közöljék az elnökséggel. Általában eme 
régi jóhírnevű egyesület mult évben is nagy 
tevékenységet fejtett ki s működésének hatása 
a társadalmi téren is széles körben érezhető. Az 
országos bizottságba képviselőkül Dobó Adolf, 
Karoling Károly, Löici Mór, Kertscher Ede és 
Küffer Béla kartársakat küldték ki. Három 
érdekes és tanulságos értekezést is hallottunk 
a közgyűlés tárgysorozata keretében. Karoliny 
Károly a választmánynak az osztott népiskolák 
tantervjavaslatára vonatkozó véleményét adta 
elő és védelmezte buzgó szakértelemmel. Meg-
állapodásaikat az orsz. közoktatási tanácsnak 
fogják beterjeszteni. Hadik Richárd, lőcsei 
főgymn. tanár, a tornajátékokról olvasott föl 
kitűnően megirt tanulmányt. Fiedler János 
pedig az elemi népiskolai gyermekek túltei'he-
léséről értekezett élénk előadásban. Méltó 
kiegészítése volt ezeknek az a kitűnően sikerült 
gyakorlati foglalkozás, melyet Mertha Stefánia 
mutatott be az állami óvóintézetben. Köz-
gyűlés után a F. M. K. E. szepesvármegyei 
választmányának szintén Olasziban tartott köz-
gyűlésére vonult be a tanítóság s így a két 
kulturális törekvésű egyesület egymás mellett 
tartott közgyűlése folytán — miként egyik 
kiváló szónok: a közügyek terén örökké moz-
gékony Bottenberg dr. magát kifej ezé, „egy 
24 órában 2 nap kelt föl Szepes-Olasziban". 
Az együttesen tartott ebéden is ott voltak 
egyebek közt a következő érdeklődők: Csáky 
Zeno gróf, főispán; Baisz Aladár, alispán; 
Hertelendy László, főispáni titkár; Csáky 
Albin gróf fia; Both Márton, iglói tanár, a Tátra-
muzeum országszerte híres szervezője, a nép-
oktatásügy igaz barátja és lelkes munkása, 
Weber Samu, KaUath, Schréter ág. ev. lelkészek, 
Miskolczy Arnold, lőcsei tanár; Förster Gyula, 
polgármester; Förster Ede, ügyvéd, Bottenberg 
János dr.; az örökifjú Kosári János, nyug. 
tanító, jelenleg az iskolaszék érdemes elnöke, 
ki 40 évnél tovább foglalkozott oktatással s 
utóbb virágzó magán felsőbb leányiskola tulaj-
donosavolt. A helybeli kollegák közül a rende-
zésben Bene Lajos és Gattinger Márton fára-
doztak leginkább. Julius 18-án estve a város 
intelligencziájából alakult műkedvelők kara az 
Eötvös-alap és a Felső Magyarországi Köz-
művelődési Egyesület javára jól összevágó elő-
adásban eljátszották a Falu rossza cz. nép-
színművet, az intelligens polgárság evvel is 
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ki akarván mutatni rokonszenvét a náluk 
gyűlésező 2 kulturális egyesület iránt. Valóban 
szép példája ez kulturális haladásunknak, hogy 
a Szepesség egyik kis városkájában magyar 
népszínművet, kizárólag műkedvelők oly helyes 
fölfogással s a mi szintén nagyon jellemző: 
kifogástalan magyar akczentussal, a közönség 
oly tüntető meleg részvéte mellett adhatnak 
ma már elő, hogy az elért anyagi haszonból 
a Tanítók Házára is jut 100 frt. Harmadnapon 
társas kirándulást rendeztek a tanítótestületi 
méhesbe Szlatvinra és Szlubiczára, hol kelle-
mes emlékekkel eltelve szives kézszorításokkal 
búcsúztak el a gyűlés tagjai a vendéglátogató 
közönségtől. 

Ü) Az örségi ev. ref. tanítótestület folyó 
évi közgyűlését Körmenden tartotta meg. 
Németh Gyula elnök rövid, de hatásos meg-
nyitó beszéd után a jelenvoltakat szívélyesen 
üdvözölve, a gyűlést megnyitá. A gyűlés tár-
gyai voltak : Az egyesület mult évi működését 
feltüntető elnöki jelentés, melynek egyes pont-
jaira az intézkedés megtétetvén, a testület 
főjegyzője: Darab Lajos egyházasrádóczi tanító 
tartotta meg emlékbeszédét boldogult Szent-
miktóssy Károly, a testület érdemekben meg-
őszült nestora fölött, melyért a gyűlés jegyző-
könyvi köszönetet mondott. Ezt követte: „ A 
természet mint iskola" czímü felolvasás, mely 
munkájában Darab Lajos azt mutatja föl, 
hogy mily hasznos és üdvös a szabadba való 
okszerű kirándulás és hogy mik épen lehet és 
kell a természet ölén a tanulóknak életre-
ke'pzően tantárgyi, valláserkölcsi és hazafias 
oktatást nyújtani. A Paulini-féle ABC-re 
vonatkozólag Darab Lajos és Kalmár Péter 
bírálók véleménye alapján a testület által 
kimondatott, hogy némely kisebb alaki hibái-
tól eltekintve, minthogy benne új módszer 
és új elvek szerint a tapasztalat és gyakorlat 
mestere érvényesíti magát, az eddig ismert 
ABC-ék fölött nagy előnynyel bír és testü-
letünk által pártfogoltnak nyilváníttatik. Majd 
a pályamunkák bírálatának felolvasása követ-
kezett, miből kitűnt, hogy a Chernel-féle 
20 frtos díjat „Ki hitét őrzi, őrzi azt a hit" 
czímű jeligés munka nyerte, melynek szer-
zője Darab Lajos. A Chernel-féle második 
10 frtos díjat a bírálók egybevágó véleménye 
alapján szintén Darab L. „Az írva-olvasás 
kezdetén" cz. munkája nyerte; nemkülönben a 
franczia sarczalap 10 frtos díját is Darab L. 
ily cz. munkája kapta meg: „Miképen segít-
heti elő a tanító a lelkészt belmiszsziói mű-
ködésében?" Három más munka dicsérettel 
jutalmaztatott. Ezek után a közgyűlés a 
Tanítók Háza ügyében határozott, mit meleg 

szeretettél karol föl s határozatáról az elnökség 
mielőbbi értesítése be fog küldetni. Az indít-
ványok során Körmendi Mihály volt senye-
házi és Horváth József volt nagyrákosi taní-
tók az egyesület tiszteletbeli tagjai sorába 
vétettek föl. Ezt követte az elnök lemondása, 
mely a felhozott oknál fogva elfogadtatván, 
helyébe Soós Gyula alelnök lett elnökké, al-
elnökké pedig Vikár Géza. Az egyházmegyére 
küldendő tanítótestületi képviselőkül pedig 
Darab Lajos főjegyző és Németh Gyula volt 
elnök választattak meg. (—o— ) 

A pestvármegyei ág. liitv. ev. tanító-
testület Kis-Kőrösön tartotta ez évi rendes 
közgyűlését. Nagy tiszt. Geduly Lajos elnök, 
újpesti ev. lelkész tartalmas megnyitójába 
ügyesen beleszőtte a haza Tyrtaeusának. a leg-
ideálisabb lírai lantosnak: Petőfi Sándorunk-
nak emlékét, kinek szülőhelyén éppen halálá-
nak 50-ik évfordulója közeledtével gyűltek 
össze a tanítók tanácskozásra. Utána Alexy 
Lajos czeglédi tanító, mint alelnök üdvözölte 
élénk és megnyerő előadásával kartársait, ki 
egyszersmind a gyűlés folyamán tanulságos 
értekezést olvasott fel „Egyházi énekkarok 
szervezése" czímmel. Majd Perényi Rezső 
aszódi ev. tanító a „Tanítók Háza" létesíté-
sének kérdését tárgyalta, mely országos és 
következményeiben nagyjelentőségű ügyben 
a testület a következő javaslatokat fogadta 
el: 1. A „Tanítók Házá'-nak Budapesten föl-
építését kívánja. 2. A „Magyorországi Tanítók 
Orsz. Bizottságához" csatlakozik. 3. Az „Eötvös-
alap országos tanító-egyesület"-bebélép 100 frtnyi 
tagsági díjjal, mely összegnek első 25 frtos 
részletét mielőbb beküldi. 4. A nagymélt. vallás-
és közoktatásügyi minister úrhoz kérvényt intéz 
a segély ügyében. A hozzászólások befejeztével 
egy lelkes tanügybarát Benedikti Andor kis-
kőrösi ügyvéd úr a „Tanítók Háza" czéljaira 
10 frtot tett le, mely szives adományáért a 
tanítók háláját és köszönetét érdemli. A gyű-
lés folyama alatt Perényi Rezső aszódi tanító 
gyakorlati tanítást tartott a „vallás-erkölcsök" 
köréből. A jövő évi gyűlés helyének és ide-
jének meghatározása után elnök a gyűlést 
befejezte. Es ezek után következett a leg-
hatásosabb jelenet. Pestvármegye ev. tanítói 
Petőfi szülőházába vonultak, ahol a „Himnusz" 
és a „Szózat" áriái közben Kardos Sámuel 
maglódi ev. tanító rögtönzött alkalmi költe-
ményét olvasta föl. A történeti nevezetességű 
hely kegyeletes megtekintése után közebéd 
volt, melyen többen a népnevelés munkásait 
éltették. 

' eg>:«ffc3e 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Ticzek Károly 
cz. kanonok jászjákóhalmi plébánosnak a ki 
a jákóhalmi r. kath. isk. építésére 1000 frtot 
adományozott. 

Kinevezte: Hegyesi Gizella oki. munka-
mesternőt a mohácsi áll. polg. leányisk.-hoz 
a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítónővé; Révész 
Ressél Alajos oki. tanítót a farkasdifalvi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Börner János oki. 
tanítót a temeskutasi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; özv. Strauss Oszkárné, szül. Ujházg 
Mártát a kolozsvári orsz. tanítói árvaházhoz 
árvaanyává. 

Áthelyezte: Gyó'ry Paula nagylucskai áll. 
el. isk. tanítónőt a halmosi és Jezemiczky 
Mária izsnyéti áll. el. isk tanítónőt a nagy-
lucskai áll. el. iskolához jelen minőségükben; 
Wiesner Károly csongrádi áll. el. isk. tanítót 
eddigi minőségében a hatvani áll. el. isk.-hoz; 
Lipcsey Mária hatvani áll. el. isk. tanítónőt 
eddigi minőségében a csongrádi áll. el. iskolá-
hoz; Kleinemé Ballon Eleonora óradnai áll. 
el. isk. tanítónőt a tököli áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Szász József bibarczfalvi 
áll. el. isk. tanítót a gerendkereszturi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: S.-Szabó Ambrus 
Ks-naményi munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 240 fr tot ; Ladányi Soma 
vradisti munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak 
évi 300 f r t ; Bürky Zsófia csikszépvizi munka-
képtelen közs. el. isk. tanítónőnek évi 480 
frtot; Répásy Mihály bunkóczi közs. tanítónak 
évi 340 fr tot ; Schubert Jakab bakonyai mun-
képtelen r. kath. tanítónak évi 390 fr tot ; 
Singer Ignácz kliniki munkaképtelen izr. 
tanítónak évi 844 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Lágler János kishartai ág. hitv. ev. volt 
tanító özvegye, szül. Kikker Matildnak évi 
318 frt 20 k r t ; néh. Vidákovits Antal nemes 
militiczi volt tanító özvegye, szül. Bosnyák 
Máriának évi 320 frt 40 kr t ; Rácz József 
szalonak-üveghutai áll. el. isk. tanító özvegye, 
szül. Will Rózának és József nevü kiskorú 
árvájának együtt 262 frt 50 krt ; Kilbinger 
Alajos pusztaszemesi nyugalmazva volt róm. 
kath. tanító özvegye, szül. Folkmer Rozália 
részére évi 125 frtot; néh. Deskó Bazil volt 
zákói gör. kath. tanító özvegye, szül. Chalusz 
Melánia részére 168 frtot, Anna és Miklós 
nevű kiskorú árvái részére egyenkint 28 frtot. 

s C ^ K J e 

O Levél a szerkesztőhöz. A „Néptanítók 
Lapja" 27. számában Láng Mihály igazgató úr 
Paksy Győző kartársamhoz intézett levelében a 
többi között az én levelemre is hivatkozik, 
a mely szerinte szintén beigazolja állításainak 
igazságát, midőn Margitai József igazgató úr 
módszerét elitéli. Hogy az én levelem eme 
állításokat miképen igazolhatja, azt Láng úr 
bővebben kifejteni és megokadatolni, úgy 
látszik, szükségtelennek tartotta ; s így ugyan 
nem látom az alapot, melyre ezen állítását 
fekteti, de mégis, ha megjelent levelem bár-
miképen is félreérthető, vagy félremagyaráz-
ható, hogy azt tökéletesen megvilágítsam, 
szükségesnek tartok néhány dolgot újra hang-
súlyozni. Mint nem magyar ajkú vidéken 
működő tanító s mint Margitainak volt tanít-
ványa, érthető figyelemmel kisértem a M. és 
L. között folyó nagyérdekű polémiát, mely 
végre is azt a meggyőződést keltette ben-
nem, hogy Margitai szerint is egészen úgy 
tanítunk, mint a hogy L. hirdeti azt és a két 
módszer között csak az az eltérő, hogy a 
nem magyar ajkú vidékeken az iskolában 
használjuk-e a tanulók anyanyelvét is a taní-
tás alkalmával ott, a hol a szükség meg-
kívánja, kisegítőül, vagy pedig egyáltalán, 
bármily nehéz, úgyszólván pótolhatatlan legyen 
annak nélkülözése, sohasem. Én úgy tapasz-
taltam, hogy sokkal könnyebb a tanítónak 
magát megértetnie, könnyebben, természete-
sebben férhetünk a gyermek szivéhez s a 
magyarosítás terén nagyobb eredményt érhe-
tünk el, ha nem vagyunk kényszerítve minden-
féle, sokszor szinte képtelen és nevetséges 
eszközök után kapkodni, hanem felhasználjuk 
a kezünk ügyébe eső legtermészetesebb, leg-
czélravezetőbb módot, s ott, a hol máskép ma-
gunkat megértetni bajos: kisegítő eszközül — 
tehát nem fordítórendszerkép — használjuk 
a gyermek anyanyelvét. Ez M. igazgató úr 
módszere, így tanítok én is s így a tanítók 
Muraközben és a vend vidéken mind, és az 
ezen eljárással elért nagy eredmény indított 
engem arra, hogy midőn a két módszer ered-
ményességéről két kiváló tanférfi vitatkozik: 
szerény szavammal felszólaljak, hogy e vidé-
ken a tapasztalat melyiket mutatja jobbnak, 
így tehát nincs oka állítani Láng úrnak azt, 
hogy az én levelem igazolja ama állítását, 
mely szerint M. igazgató úr módszerét helye-
sen Ítélte el, mert az eddig elmondottak 
alapján az csak a tapasztalat tanúbizonysága 
volt s ha elméletileg e módszerben bárki 
még annyi hibát is akarna fölfedezni, mert 
a tapasztalat ezt jónak vallja: annak helyes-
ségét semmiféle okoskodással meg nem lehet 
dönteni. Ganicsa, Fekete Géza. 
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Oh nagy próféta, liös Petőfi, 
Hogyan kerestük hamvadat! 
Pedig itt van az anyaföldben, 
S nem csak Fejéregyház alatt. 
De megtaláltuk — úgy reméljük — 
Itt e véres csatahelyen, 
Mert nem halt akkor meg a nemzet: 
Poraidnál ma megjelen. 

Örvendj e hü zarándokoknak: 
A népnek, mély itt ünnepel 
S ne bánd, ha prófétája sírján 
Baját-búját kesergi el; 
Ügy, mint Te, senki sem szerette, 
S oly nagy szívvél kis népfaját; 
Te érte éltél, érte haltál 
S ott lenn is hallod sóhaját. 

A „márcziusi ifjúságnak1' 
Lelkes vezére Te valál 
S a széllemgyilkos czenzúrára 
Te mennydörögted, hogy: „Halál!" 
S „a magyaroknak Istenére" 
Te esketéd meg népedet, 
Mely esküből orkán üvölte 
S a szolgaságnak vége lett. 

Mivel, mint szundító oroszlán, 
Kit bántott kölyke fólvere, 
TJgy kelt, úgy támadt fél a nemzet 
S „honvéd" lett minden embere. 
És minden honvéd hős vitéz tőn, 
Pedig olyik még csak gyerek: 
Csodák csodája mit miveltek 
A „névtelen félistenek!" 

Ki bátorítá fél a népet, 
Hogy a poklokkal szembe szállt 
S nót, gyermeket, mindent feledve, 
Kereste a dicső halált? 
Te lelkesítéd nagy Petőfi, 
Hogy lantodon zengett a dal; 
A nemzet-hála Téged illet, 
Hogy részünk lett a diadal. 

És látni véllek büszke ménen, 
Mint vágtatsz tüzön-vizen át, 
Mint oszt halált a kardod nékik, 
De nékünk lantod éltet ád. 
Győzünk, de „észak óriása" 
Jő, zúg, ront, mint a fergeteg 
S Te „vérbe mártott lantodat most 
Véres kezekkel pengeted." 
A nagy SZÍVŰ hős: „Bem apó* kér: 
„Fiam, kíméld meg éltedet!" 
— „Nem én, nem Osztrolenka hőse, 
Egy gondolat bánt engemet!" 
S úgy lett, mint mondád jós-ajakkal: 
A harcz villáma sujta rád 
S égő lelked e tűsszekéren 
Mint Illés ment az égbe át. 
De fent, a szellemek honában 
Lantod Te egyre pengeted; 
Varázsos, édes zöngeményit 
Hallgatják mind a nemzetek. 
S minő csodás harmóniája, 
A húrja mennyi hangot ad! 
Mint május-szellő fú ma lágyan, 
Holnap Számumként harsogat. 
Ma szerelem galambbugását 
Hallatja méla dallama, 
Avagy a hazaszeretetnék 
Harsonáját tárogatja; 
Majd bősz harag s boszú viharja 
A nagy világon átdörög: 
Szabadságot, jogot a népnek, 
Mert minden jármot széttörök! 
Ma holdsugárból, szivárványból 
Sző délibábos képeket, 
Miket gyötört, erényes lélek 
Vigasztaló dijúl vehet; 
3Iajd ostort fonva lángsugárból, 
Végig csördít a föld felett 
S a társadalmat ostorozza, 
Mert bűn sarába tévedett. 
Lángostorod gyújtó villáma 
A vég it életig lobog, 
Mert addig tart a népek harcza, 
Addig nem lesz valódi jog. 
De ha e harcznak zivatarja 
Elsöprené a népedet, 
A halhatatlanság egében 
Te őrzöd a magyar nevet. 

Vándor Soma. 
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A ,,Raithes-Haus." 
(Hornban, Hamburg mellett.) 

Az 1853-ik év az intézet annáleseiben 
„fejedelmi esztendő" néven van megörökítve. 
IV. Frigyes Vilmos porosz király és neje 
Erzsébet királyné, Miksa bajor király és neje, 
Ferencz mecklenbug-schwerini uralkodó feje-
delem, valamint Péter oldenburgi nagyherczeg 
látogatták meg az intézetet. Wichern, az 
intézet vezetője nyolcz gyermekével fogadta 
a fejedelmi vendégeket. Föl van jegyezve, 
hogy a porosz király a legkisebb gyermeket 
karjára vette és megcsókolta, míg a jószivü 
királyné a kis árvalányokat szeretettel aján-
dékozta meg. 

Ugyanez évben egy másik fejedelmi láto-
gatás azért különösen nevezetes, mert annak 
egy új épület köszöni létét, a schönburg-
waldenburgi herczegé, a ki több ezer márkát 
ajándékozott az intézet kibővítésére. így 
épült föl a „Schönburg" az első tiszta kő-
épület 1854-ben. 

Immár tehát egész kis telepből állt az 
intézet, a melynek nagy hire mintegy va-
rázsszóra megmozgatta egész Németország 
emberbarátainak szivét s az innét kikerült 
ifjak által alkotott Bruderschaftok közrehatása 
mellett itt is, ott is keletkeztek árvaházak s 
nevelő-intézetek, melyek nevelési elve a keresz-
tényi szeretet és vallásosság alapjaiból indultak 
ki. De mindezen intézetek szoros kapcsolat-
ban állottak a Rauhes-Haus-zal s bárhol léte-
sültek hasonló intézetek, Wichern megkérde-
zése, tanácsadása nélkül egy sem állhatott meg. 

Ennyi érdem, ily öntudatos és áldásos 
munkálkodás nem maradhatott jutáimazatlanul. 
IV. Frigyes Vilmos 1855-ben Berlinbe hívta 
meg az intézet vezetőjét s megkínálta a 
ministeriumban tanácsossággal, ezzel szélesebb 
működési kört akarván biztosítani neki. 

Wichern azonban nem akart megválni az 
intézettől, egyszerű lelkét nagyravágyás nem 
háborgatta, így hát két évig tartott az alku-
dozás, míg végre a bölcs király úgy döntött, 
hogy Wichern télen Berlinben, nyáron az 
intézetben lakjék. Ezt aztán nem lehetett 
visszautasítani, de mikor az ajánlatot elfo-
gadta, akkor is így szólt: maradok a mi 
voltam, a Bauhes-Haus családatyja! 

1858-ban nagy ünnepet ült az intézet. Fenn-
állásának negyedszázados jubileumát. Vagy 
3000 vendég, köztük az intézetből kikerült 
ifjak családjaikkal jelentek meg a két napig 
tartó ünnepségen s valósággal elhalmozták 
azt ajándékaikkal, földíszítették az imaházat 
képekkel, szobrokkal, szőnyegekkel, oltár-
terítőkkel, ellátták a gyermekeket ruhákkal, 

fehérnemüekkel. Ez az ünnep egyben a berlini 
Johannesstiftung alapításának ünnepe is volt, 
a melynek vezetője Oldenberg lett. Az öröm-
nek napjait azonban nemsokára nagy szomo-
rúság valtotta föl: meghalt az öreg anyóka, 
Wichernnek anyja, ki huszonöt éven át ápoló 
s gondoskodó szelleme volt a gyermekeknek, 
a kik hálás szeretettel ragaszkodtak hozzá. 

1863-ban a meklenburg-schwerini nagy-
herczeg újra meglátogatta az intézetet s mikor 
az idők viszontagságaitól megviselt régi „méh-
kasá t megpillantotta, azonnal felajánlotta, 
hogy a helyett újat építsenek, a melynek 
költségeit viselni késznek nyilatkozott, kije-
lentvén, hogy annak a kor igényeihez képest 
kell fölépülnie s minden szükségessel ellátva 
lennie. 1864-ben tehát elkészült az új „méh-
kas", szép emeletes épület, széles verandával, 
előtte parkírozott kerttel s azt a gazdasági 
növendékek lakják máig is. 

A Dániával kitört véres liáboru idején az 
intézet ifjaihoz Wichern beszédet intézett s 
felszólította őket, hogy a betegápolásra ajánlják 
föl szolgálataikat. Azonnal 12 ifjú jelentkezett, 
a kik karjukon a fehér övvel és vörös kereszt-
tel résztvettek a diippeli csatában s a gráná-
tok és kartácsok kereszttüzében, saját életük 
veszélyeztetésével 4 sebesült tisztet és 19 
közlegényt vittek ki onnét a kórházba. Plex 
herczeg, Johannita lovagnak elismerő sorai 
tanúsítják az ifjak önfeláldozó közreműkö-
dését, a mely sorok az intézet egyik ékességét 
képezik máig is. Ebből a vállalkozásból ala-
kult a ma már hatezer tagból álló „háború 
esetén önkéntes betegápolók szövetsége." 

1867-ben megint két épület emelkedett. 
Egyik az intézet nyomdája, a másik „a 
galamb "-nak nevezett ház. Az intézet kez-
dettől fogva el volt látva egy ajándékba 
kapott fapréssel, a melyen a nyomdászoknak 
készülő tanulók gyakorolták magukat és látták 
el az intézet kiadványait, mert a sok kérde-
zősködésre lehetetlen lett volna Írásban felelni, 
azonkívül a háztartás, a gazdaság, az iskola 
nyomtatványai házilag állíttattak elő. Ma már 
a nyomda könyvkötészeti mühelylyel és ügy-
nökséggel van összekötve. Előbbi gépekkel 
dolgozik, munkával maga az intézet, a melynek 
könyvkereskedése és kiadóhivatala is van és 
Hamburg város látja el, utóbbi pedig az 
egész Németországra kiterjedő árva- és nevelő-
intézetek ügyeit kezeli, a melyek az anva-
intézettel összeköttetésben állanak. 

„A galamb" onnét nyerte elnevezését, hogy 
az új épület használatba vétele ünnepén 
galambok költöztek annak széles háztetejére 
s az egyébként is leánygyermekek elhelyezé-
sére volt szánva. 
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Következett a porosz-franczia háború ideje : 
1870 — 71. A Rauhes-Haus ifjai közül újra 
számosan vonultak a harcztérre, hogy mint 
betegápolók a sebesültek segítségére legyenek, 
ama 300 önkéntes ápolóval együtt, a kik 
hasonló szolgálataikat felajánlották. Ez a 
háború azonban nem volt olyan szerencsés 
kimenetelű, mint az 1864-iki, mert a Rauhes-
Haus négy ifja a csatatéren lelte halálát. Az 
imaházban emléktábla örökíti a lelkes ifjak 
emlékét, kik közt Wichern egyik fia is elesett 
Memig mellett. 

1873-ban ritka ünnepet ült az intézet: a 
4-ik „Brudertag"-nak nevezett összejövetelt. 
Szokásossá lett ugyanis, hogy bizonyos időben 
az intézetből kikerült növendékek összejöt-
tek, megerősítették szövetségüket, imádkoztak, 
énekeltek s meghozták ajándékaikat, hogy 
néhány napi boldog együttlét után újra szét-
menjenek élethivatásuk után. Ekkor már 
Oroszországból, Szerbiából, Angliából is össze-
sereglettek az intézet volt növendékei, a kik 
odatartozandóságukat híven ápolták. Ez az 
ünnepély egyben össze volt kötve az iskola-
épület megnyitásával. Régi hiányon segített 
ez az új, emeletes, modern épület, a mely 
ma öt osztályban 80—100 tanulónak nyújt 
elemi és 60—80-nak felsőbb oktatást. 

1877-ben megint építkeztek. A régi „halász-
kunyhó" kapott új elhelyezést s abban az inté-
zetnek egy új osztálya nyert helyet. A fődolog 
itt az ipari kiképzés lévén, a nyomdászok és 
a szomszédos Hanau és Hornban lakó mes-
tereknél tanuló ifjak költöztek ebbe az új 
épületbe, a melynek jelszava: „imádkozzál és 
dolgozzál!" 

Ugyanebben az évben nyílt meg az új 
tornacsarnok, egy 100 láb hosszú és 35 láb 
széles óriási téren, a melyben a növendékek 
katonai és rendgyakorlatokban, játékokban 
gyakoroltatnak, mert a testi nevelésre is 
kiváló gond van fordítva s az intézet növen-
dékeinek egyenruhája messze vidéken isme-
retes, nem ritka dolog lévén azok csoportos 
kivonulása,nyilvános katonai és fegyver-gyakor-
lata, s ugyancsak szervezve van az ifjúságnál 
a tűzoltóság, el van látva az is minden szük-
séges fölszereléssel, sőt gőzszivattyuval is, 
a mire az inpulzust a „zöld jegenye" ház 
tetőzetének leégése adta meg. o o 

1881-ben ismét nagy gyász érte az inté-
zetet. Annak alapítója s 48 évig bölcs vezére, 
éltető lelke: Wichern dr. halt meg. A kitűnő 
férfiú arczképe ott van az intézet dísztermé-
ben, sírját a horni temetőben díszes síremlék 
jelzi s éppen a mult évben állítottak emlé-
kére az intézet kertjében szép emléket: egy 
nagy sziklatömegből faragott kőből, melyen az 

elhunyt reliefje s életrajzi adatai vannak be-
vésve. 

Szándékosan ismertettem fővonalaiban az 
intézet fejlődésének történetét, a melyből az 
a tanulság, hogy csekély eszközökkel, de 
tudatos működéssel mindenütt lehet nagyot 
és hasznosat alkotni s az ily intézmények 
megteremtésére nem elég fölvetni az eszmét, 
a mint nálunk történni szokott, hanem kitartó 
munkássággal kell megvalósítani azt. 

Nem lesz érdektelen röviden bepillantani a 
Rauhes-Haus belső életére. A vallásosságon 
alapuló nevelés elve nem zárja ki itt a kedély 
annyira szükséges képzését s példát ad arra is, 
a mi a mi árvaházainkból leginkább hiányzik. 

A Rauhes-Haus gyermekei nemcsak test-
véri szeretetben élnek, nemcsak szeretetteljes 
ragaszkodással csüngnek azon az intézeten, a 
mely nekik jótevőjük és élethivatásuk telje-
sítésére nevelő anyjuk volt, de mint egy 
család gyermekei, benső örömmel ünnepelnek 
minden alkalommal, a mi csak kínálkozik. 
Így különösen kedvesen ünneplik meg a 
karácsonyt, a kereszténység legszebb ünnepét. 
Hetekkel előbb folynak már a készülődések a 
karácsonyi kiállításra, a mely látogatottság 
és gazdagság tekintetében ritkítja párját. A 
festők, nyomdászok, könyvkötők, asztalos és 
esztergályos, kefekötő, gyapotszövő, szalma-
fonó, kosárkészítő stb. tanonczok összehordják 
legszebb munkáikat, a melyek festői elren-
dezésben kerülnek a szemlélő elé. A kisebb 
gyermekek a Dille (az Elba mellékfolyója) 
partján szedik a mohát, díszítik a kiállítás 
termeit, a melyek legnagyobbjának hátterét 
egy az intézetben tanult növendék remek 
olajfestménye foglalja el, a mely óriási mére-
tekben tünteti föl a Megváltó születés-
helyét. Faragott angyalok művészi kivitelű 
felhők között lebegnek, mindenütt fenyő és 
virág. Ezenkívül minden család a maga lakását 
ékesíti föl saját gondolatai, tervei alapján, 
mindeniknek megvan a karácsonyfája s mikor 
a szent este bekövetkezik s a gyertyák fel-
gyuladnak, a gyermekarczok boldogan állják 
körül a csodás látványt, a melyben mindenik 
megtalálja ajándékait: egyszerű, csekély aján-
dékokat, nem úgy mint nálunk, a hol ilyenkor 
rontják el legjobban a gyermekek gyomrát 
és keltenek irigységet. Egy pár korcsolya, 
sakktábla, öltözet, gyalupad, könyvek, képek, 
fehérnemű, fegyver stb., ezekből állanak az 
ajándékok, a fölösleg itt ki van küszöbölve, 
csak a hasznos portékának van értéke. Kará-
csony ünnepén aztán a helység szegényei 
gyűlnek az imaházba, a kik közt az intézet 
növendékei által készített ruhák osztatnak ki 
s a kik meg is vendégeltetnek, miközben azokat 
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kiszolgálni a növendékek kötelessége. Ugyan-
ilyen szép ünnep folyik le húsvétkor, pün-
kösdkor, Űrnapján, az intézet vezetőjének név-
ünnepén, az alapítási emléknapon és Wichern 
születése emléknapján. 

Valóban egy család gyermekei ezek, nincs 
különbség közöttük, akár egész árvák akár 
vagyonos szülők gyermekei, a kik ellátásukért 
fizetnek, itt csak a munka és az erény külön-
bözteti meg őket, hogy a vallásosságban újra 
egyesüljenek. 

Természetes, hogy nagy gond van fordítva a 
tanításra is, a mely azonban csak délelőtt folyik, 
a délután munkára lévén szentelve. Az isko-
lában a tanító családfők valóban tanítanak, 
nem előadnak, a mi nálunk az iskolai okta-
tást már megöléssel fenyegeti. Ott kell a 
tanultaknak mindenki vérévé lenni, mert az 
iskolai időn túl a mesterségek, a testedző 
játékok, ének, ima, tornászat és katonásdi 
járja. 

Ezért sohasem láttam ilyen derűs arczú, 
egészséges gyermekeket, mint itt s a mi árva-
házaink vértelen, unott kedélyű népe sajná-
latos ellentétben áll velük. Az igaz, hogy 
nincs is olyan siri csend, mint nálunk. Á 
nagykiterjedésű kertből itt ének hallatszik, ott 
a labda repül, emitt szénát gyűjtenek, ott a 
teheneket itatják, szóval élet, — élet van 
mindenütt s vidám gyermekzaj. 

De lássuk tovább az intézet fejlődését. 
1882-ben újjáalakult az immár szűkké lett 

imaház. Fölemelték, oldalhelyiségekkel kiszé-
lesítették, rossz tetejét újjal pótolták, oldal-
falait deszkafaragványos díszszel övezték s 
ugyanez évben épült föl „a horgony11 -nak 
nevezett ház, új családok befogadására. Ennek 
neve arra emlékezteti lakóit, hogy itt talál-
nak kikötőt az Istennek tetsző élet biztosítá-
sára, s az élet esélyei közben itt van menedék-
házuk is. Az épület egy hálóteremből, ruha-
tári szobából, a lak- és étkező-helyiségből áll, 
sehol semmi fölösleges, semmi, a mi az intézet 
hivatásával ellenkeznék, puritán egyszerűség 
az építkezésben, a fabutorzatban mindenütt, 
ez jellemzi a Rauhes-Haus minden helyiségét. 
Ez 'a folytonos, fokozatos építkezés is úgy 
volt keresztülvive, hogy az épületek egymást 
kiegészítve csoportosíttassanak s azok elhelye-
zése ma is az előrelátó gondosság és czélsze-
rűség benyomását teszik a szemlélőre. 

1883. év őszén ünnepelte az intézet fél-
százados jubileumát s az idők által megviselt 
„arany-mező" épület helyébe az „új arany-
mező" fölépítésének örömünnepét. Ebbe a két-
emeletes modern épületbe költöztek át a mű-
helyek s vannak elhelyezve ma is. Az épület 

jeligéje: „Handwerk hat goldenen Hoden"; s míg 
keresztülmentünk azokon, a munka vígan folyt, 
az ifjak duzzadó erővel, fütyörészve, dalolva 
dolgoztak a süvítő gyalupad, a recsegő aczél-
csiszolók, a búgó orsók, lármás gépek között, 
a melyek zűrzavarából a legszebb tárgyak 
kerülnek ki dicsőségére a német iparnak. A 
félszázados jubileum is a munka ünnepe volt 
s hogy a kedélyesség még a műhelyekben 
sem idegen, mi sem igazolja jobban, mint azok 
föliratai. Pl. a lakatos-műhelyben az ajtó fölé 
pingált nagy lakat mellett az van írva vers-
ben, hogyha minden rossz nyelvű embernek 
lakatot lehetne a szájára verni, a világ a 
lakatosok iránt lenne leghálásabb. 

Ebben az intézetben minden esztendő meg-
teremté annak emlékezetes alkotását. így hát 
a jubileumi ünnepség után 1885-ben mái-
újra építkeztek. A nagy tornacsarnok fölé 
emeltek két emeletet, hogy az új onnan al-
kotott családokat elhelyezni lehessen; 1886-ban 
pedig az Oroszországba települt testvérek 
látogatására készült az intézet vezetője egy 
csapattal. 

Említettem, hogy az intézet egyik legki-
válóbb érdeme, hogy a kebeléből kikerült 
növendékek bárhová kerültek is, szövetséggé " OO 
alakultak, fentartották összeköttetésüket az 
anyaintézettel (nálunk, sajnos, az árvák örül-
nek, ha bezárul mögöttük az intézet kapuja 
s akár sohase lássák többé!), de sőt hasonló 
intézetek megteremtésére törekedtek. Ezek az 
ú. n. külsőmissziók Rigában, Narvában, Révai-
ban és Szent-Pétervárott nemcsak szövetsége-
ket alkottak, hanem hasonló intézeteket is 
teremtettek. A rigai öbölben kikötő hajóról 
tehát úgyszólván honi földre léptek az utasok. 
Föl van jegyezve, hogy öt intézetet látogat-
tak meg, a melyben már akkor több száz 
árva nevelkedett. íme az árvanevelés kihatása! 

Ugyancsak nevezetes találkozás színhelye 
volt az intézet 1886-ban, a mikor a külső 
missziók és a testvér-szövetségek gyűltek 
össze a nagy szövetség megalapítására és a 
további teendők megvitatására. Ez a nagy 
szövetség országok szerint rendezett 10 testvér-
szövetségből áll, a melyek nem csupán társas 
együttélést és viszonyt tartanak fönn, hanem 
egymást segítve, támogatva munkát szereznek, 
közvetítenek társaiknak. A nagy szövetség 
összejövetelének is az volt a czélja, hogy meg-
állapítsák a nagy szövetség viszonyát a testvér-
szövetkezetekkel, a melyek mindenikét egy 
előljáró vezeti, s ugyancsak megállapítsák 
ezek viszonyát az anyaintézethez, a melytől 
elszakadni nem akartak. Mind e kérdések és 
a további munkálkodás programmja napokig 
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elfoglalta az egybegyűlteket, a kik között 
ősz fürtű, kérges kezű munkások voltak, a kik 
sohasem feledhették azt, a mit az anyaintézet-
nek köszönhetnek. 

A legrégibb németországi testvér-szövet-
kezetek : a bielefeldi intézetek, a berlini 
Johannesstift, a stettini Züllchower-intézet, a 
hannoverai Stefansstift, a karlshöhi (Würten-
herg), duisburgi és a Drezda melletti ober-
goritzi szövetkezetek, melyek mindenike árva-
házakat is tart fönn, a melyeket azonban 
ezúttal nem látogathattam meg, kivéve a 
berlinit és drezdait, de talán jövőre megte-
kinthetem. 

Alig oszlottak szét az emberszeretet és 
árvanevelés apostolai, a Rauhes-Haus népsége 
megoszlott. Ugyanis leánynövendékek már 
oly nagy számban jelentkeztek fölvételre, hogy 
azokat befogadni lehetetlen volt, miért is a 
szomszédos Hanau-ban külön árvaleány-intézet 
alapíttatott s oda az összes leánynövendékek 
átköltöztek. Ma már ez az intézet is igen 
virágzó, évről-évre népesebb s éppen olyan 
módon fejlődik, mint a hogyan a Rauhes-
Haus kifejlesztetett. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Eger.) Scosstt Dezső. 

I R O D A L O M . 
A Magyar Könyvtár most megjelent 

juliusi füzetei ismét néhány igen értékes 
munkával gyarapítják ezt a kitűnő vál la la t i , 
mely immár teljesen meghódította a közön-
ség legszélesebb rétegeit. A magyar irodal-
mat ezúttal Arany János es Cserei Mihály, 
a 17. század erdélyi történetirója képviselik. 
Aranytól Katalin, Keveháza és Szt. László 
füve van egybegyűjtve egy füzetben, mely 
elé Radnai Rezső írt tartalmas bevezetést; 
Cserei Mihály históriájából pedig Angyal 
Dávid válogatta össze a legértékesebb rész-
leteket, melyeket ellátott a szükséges magya-
rázatokkal és bevezetéssel is. A külföldi 
irodalmakat Ibsen egyik leghatalmasabb 
drámája, „A társadalom támaszai" képviseli, 
aztán Salvatore Farina egy bájos elbeszélése, 
„Erősebb a szerelemnél", végre egy füzet 
„Orosz Elbeszélők Tára". Teljes jegyzéket 
szivesen küld a kiadóhivatal (Wodianer F. 
és fiai, Budapesten, VI., Andrássy-út 21.). 

Az Akropolisról, az építőművészet leg-
nagyobb remekeinek színhelyéről készült 
legújabb felvételek birtokába jutot t most a 
magyar közönség. Három templomot épít-

tetett itt Perikies, a Parthenont, minden 
épületek közt a legtökéletesebbet, mely 
valaha a föld hátán állott, az Erechtheiont 
és a várba vezető Propylaiákat. Az épület 
pompás képei a „Nagy Képes Világtörténet-
ben jelentek meg, melynek 31-ik füzete 
utóbbi héten látott napvilágot. Ugyancsak 
megjelent ez érdemes vállalat 32. füzete is, 
mely a szövegben bőven szól a mykenei 
kulturáról, bemutatva Schliemann Henrik 
ásatásait. A tizenkét kötetes nagy munka 
szerkesztője Marczali Henrik, egyet, tanár, a 
görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay 
Gyula akadémikus. Egy kötet ára diszes fél-
bőrkötésben 8 f r t ; füzetenkint is kapható 
30 krjával. Megjelen minden héten egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai testvérek, 
irod. int. rt. Budapest, Üllői-út 18.) s min-
den hazai könyvkereskedés útján. 

Az Olcsó Könyvtár új füzetei: Kozma 
Andor emlékbeszéde Arany Lászlóról (1116. 
szám); „A Balogh hadnagy története" legifj. 
Szász Károlytól (1117—118. sz.), melynek 
magyar társadalmi keretében ügyesen szö-
vődnek az érdekfeszítő elbeszélés szálai; 
Richter Jenő német birodalmi képviselő 
hires könyve „A szoczializmus diadala után" 
(1119—121. szám), melyet Zigány Árpád a 
225-ik német kiadás után magyarított és 
Ouida egy novellája: „Egy flandriai kutya" 
(1122. sz.). Az Olcsó Könyvtár egyes számai 
10 krajczárjával a kiadó Franklin-társulatnál 
Budapesten, (IV., Egyetem-utcza 4. sz.) vagy 
minden hazai könyvkereskedésben is megren-
delhetők. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Orbán József. Az illető özvegy, kinek férje 

mint tanító 20 évvel ezelőtt halt el 67 éves 
korában, esetleg a közokt. min. úrtól kaphatna 
egy kis segélyt. A férj túlkorúságánál fogva 
az 1875. évi nyugdíjtörvény értelmében az orsz. 
tanítói nyugdíjalap kötelékébe nem léphetett. 
Halála után az illető iskolafentartótól _kellett 
volna állandó özvegyi segélyt kérni. — Állami. 
D. Államosításról lóvén szó, a tanítóra nézve 
az egyház és az államhatóságok között kötött 
egyezség a^döntő. Nem hiszszük, hogy ezen 
a dolgon most már változtatni lehetne, hiszen 
maga a püspök elégnek talált 200 frtot a 
kántori teendőkért. — H. S. Keresztény-
sziget. Dobroivszky Ágost (IV., Egyetem-
utcza), Szilágyi (Muzeum-körút). — D. J. 
Karvaly. A tanító első fóruma ilyen ügyek-
ben a kir. tanfelügyelő; „egyenesen" a 
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ministeriumhoz ne tessék küldeni, mert 
úgyis leküldik a kir. tanfelügyelőséghez 
véleményadás végett. — F. J. Bártfa. Nem 
ismerünk ilyen rendeletet. — H. J. Ez a 
„jog" sehol sincs megírva, de itt Budapesten 
p. csak a tanítás megkezdése előtt negyed 
órával engedik be az iskola épületéhe. 
Közölje ezt iskolafentartójával és cselekedjék 
így. — B. E. J. Rpallag. Az államsegély 
kiutalványozását kérelmező folyamodványhoz 
(mivel az már elvben meg van adva) mellé-
kelnie kell tanítói oklevelét és díjlevelét. 
A kir. tanfelügvelőség, illetőleg közigazgatási 
bizottság útján kell fölterjeszteni. — Schenk 
Jakab kartárs úrnak levelet küldtünk Kova-
szinczra, de visszajött mint kézbesíthetetlen.(P) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Petőfi-ünnepre hazafias lelkesedéssel 

készül az egész ország. A segesvári, illetőleg 
fejéregyházi ünnepen a vallás- és közok-
tatásügyi ministert Zsilinszky Mihály állam-
titkár fogja képviselni s ő fogja letenni a 
sírra a kormány koszorúját is. A fejéregyházi 
ünnepen a Ma. Ta. Orsz. Bizottsága és az 
Eötvös-alap is képviseltetni fogják magukat 
küldöttségileg s a tanítóság koszorúját Ujváry 
Béla, lapunk szerkesztője fogja letenni a Petőfi-
emlékre. (Az erdélyi kartársak Segesvárott a kir. 
tanfelügyelőségnél csatlakoznak a küldöttség-
hez. — Wlassics minister a Petőfi-ünnep alkal-
mából a következő levelet intézte Jókai Mórhoz, 
a Petőfi-társaság elnökéhez: „Méltóságos Elnök 
úr! Teljesen átérzem ama sorok nagy jelentő-
ségét, a melyeket a Petőfi-társaság nevében e 
hó utolsó napjának, Petőfi Sándor nyomtalanul 
való eltűnése félszázados évfordulójának meg-
ünneplése alkalmából hozzám intézni méltóz-
tatott. Miként ezt a képviselőház ülésén minap 
kifejteni már szerencsém volt, a nemzet nagy 
költőjének ünneplését hazafias kötelességnek 
tartom s a magam részéről is szükségesnek 
vélem, hogy az ünneplés nyilvánulása arány-
ban legyen ama kincsek mérhetetlen gazdag-
ságával, melyek Petőfi Sándor irodalmi mű-
ködéséből hazai kulturánkra háramlottak. 
A mennyiben ezidő szerint gyengélkedő egész-
ségi állapotom akkor már megengedné, öröm-
mel és lelkesedéssel fogok résztvenni az 
ünneplésben; de ha ez a körülmények foly-

tán lehetetlenné válnék, Zsilinszky Mihály 
államtitkár urat bizom meg azzal, hogy a 
kormány képviseletében a nemzeti ünnepen 
résztvegyen s a kormány nevében, valamint 
nevemben a szoborra koszorút helyezzen. 
A mi egy „Petőfi-ház" néven építendő új pa-
lotában Petőfinek és többi nagy Íróink erek-
lyéinek összegyűjtését és megőrzését illeti, a 
terv hazafias és kulturális értékét elismerem 
s készséggel hozzájárulok ahhoz, hogy e szép 
gondolat, bővebb megfontolás és kellő elő-
készítés után, lehetőleg teljesülést nyerjen. 
Készséggel részt fogok venni e tárgyban meg-
indítandó tárgyalásokban, s már e soraimmal 
egyidejűleg fölkérem a fővárosi tanácsot, hogy 
amennyiben a Petőfi-társaság a „Petőfi-ház" el-
helyezése czéljából szükséges telek kijelölése s 
átengedése érdekében hozzáfordul, a terv létesü-
lését szokott áldozatkészséggel mozdítsa elő. 
Minden fáradozás, sőt áldozat is, mely a nem-
zet szellemóriásai emlékének kegyeletes meg-
őrzésére vonatkozik, bőven megtermi kamatait 
a hazafias lélek erősbödésében s az együvé-
tartozás, a nagy példákon való lelkesülés 
érzéseinek hathatós gyarapodásában. Azért 
köszönetet mondok a Méltóságod vezetése 
alatt levő irodalmi társaságnak, hogy a jelen 
ünneplés előkészítésében dicséretes buzgóság-
gal eljárni szives volt. Budapest, 1899. ju-
lius hó 13-án. Wlassics Gyula". A minister e 
levelére Jókai Mór koszorús költőnk meleg-
hangú levélben fejezte ki köszönetét „az ösz-
szes magyarhoni irók, költők, tudósok, a szel-
lem minden művelői nevében és mint azok 
legrégibb és legöregebb kartársa". A levél így 
végződik: „Szivünk mélyéből támadó legőszin-
tébb hálánkat fejezzük ki mi mindnyájan egy 
hadsorba állva a művészek és oktatók dandárai-
val. Kegyelmességedet tekintjük nemzeti köz-
művelődésünk fővezérének. Az Ég segítse, a Nem-
zet foganatosítsa Kegyelmességed hazánk jövő-
jére áldásként ható alkotó törekvéseit: nevével 
új korszakot tisztéi jen meg a késő nemzedék". 

— Minister a tanítók árváiért. Azt hisz-
szük, minden hazai néptanító örömmel olvassa 
el azt a hírt, mely ismét arról tesz fényes 
bizonyságot, hogy a mi fenkölt lelkületű mi-
nisterünk, dr. Wlassics Gyula, mindent meg-
tesz a nemzet napszámosai és azok árváiért, 
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s ama lelkes szózata és ígérete, melyet ez év 
tavaszán az áll. tanítók küldötteihez intézett, 
meg fog valósulni rövid időn. Legutóbbi tetté-
vel örök hálára kötelezte a tanítóságot, mert 
a debreczeni orsz. tan.-árvaház vezetőségének 
kérelmére és javaslatára megengedte, hogy 
15 legterheltebb görvélyes árva a csízi gyógy-
fürdőbe küldessék. Ott is vannak már az árvák 
egy nevelőjükkel s a csízi reform, egyház 
elöljárósága díjtalanul engedte át az iskola -
termet s az ottani derék ref. tanító és hozzá-
tartozói mindent megtesznek, hogy az árvák 
magukat jól találják. A fürdő-igazgatóság a 
legnagyobb méltányossággal és gondoskodás-
sal van az árvák iránt, s a nagytudományú 
Pazar Andor dr. fürdőorvos ingyen gyógy-
kezeli az árvákat. Yajha egy gyermek-szana-
tórium nőné ki magát a kezdeményezésből s 
hiszszük, hogy az orsz. tan. árvaházak gyenge 
és bizony sok esetben nagyon terhelt növen-
dékeinek igazi áldás volna e helyen egy ilyen 
állandó menedékhely, a hova szünidőre ki-
telepíttetnének az áldásos hatású csízi víz 
és fürdő használatára 50—60 árvát. 

— Az Eötvös-alap szabad asztalai. A val-
lás- és közoktatásügyi minister köszönetét 
nyilvánította azoknak a nemeslelkú vendég-
lősöknek és emberbarátoknak, a kik tanítók 
fiainak Budapesten szabad asztalt adtak, név 
szerint: Drechsler Béla, Bittner József, Csa-
ld w/i Károly, Glück Frigyes, Lippert Lajos, 
Muhr György, Putzer György, Stadler Károly, 
Aigner Károly, Appel János, Bauer János, 
Blaschka István, Bojcsics Simon, Bürgermeister 
V., Dökker Ferencz, Dukasz Jakab, Ehm Jenő, 
Ehmann Pál, Farkas István, Fischer Zsigmond, 
Foltinyi Antal, Förster Konrád, Fukatsch Já-
nos, Galambos Ulrich, Gundel János, Xryáky 
Mihály, Haselbeck János, Hecker György, özv. 
Herlitska Antalné, Herz R. Rezső, Hruska 
János, Jahn Ede, Janisch Alajos, özv. Kern 
Ferenczné, Kirnbauer Mátyás, Kleinhackt Jó-
zsef, Koch József, Kommer Ferencz, Kramer 
Miksa, Krist Ferencz, Kubanek Yenczel, Kam-
mer Ernő, Lantos D. Adolf, Leikam Ágoston, 
Mádai Lajos, Meyer György, Miakits Mihály, 
özv. Morbiczer Lőrinczné, Müller Antal, Müller 
József, Nagy I. József, Neumann József, Noszek 
Ignácz, Pavélka An'al, Petanovics József, Petz 
Ágoston, Petz Nándorné, özv. Pribiczer Sán-
dorné, Princll Nándor, Psihál János, Pulay 
Gyula, Papos Árpád, Beinprecht A., Schartner 

János, Schierer Károly, Schlauchet• Ferencz, 
Schnitta József, Schnell József, Schodits Adolf, 
Schreiber Károly, Scliuszter Ernő, Schütz Jó-
zsef, Steinbeisz János, Steiner Henrik, Stoss-
mann Lőrincz, Strasser Jakab, Strasshofer 
József, Sturm József, Szuchy Ferencz, Sziklay 
Sándor, Szőke Imre, Tóth József, Wagner Vil-
mos, Weisz Antal, Wurglits Antal, özv. Zá-
borszlcy Istvánné, budapesti vendéglősöknek 
és a „Pesti Izraelita Hitközség" elöljáróságának. 
Az itt fölsoroltak vidéki szegény tanárok s 
tanítók budapesti tanintézetekben tanuló gyer-
mekeinek az 1898/9. tanévben ingyen ebé-
det, illetőleg ebédutalványokat adtak. E sza-
bad asztalok kieszközlésében főérdeme Péterfy 
Sándornak van, a ki személyes nagy befolyá-
sával évről-évre mind nagyobb sikereket mu-
tat föl e téren. Hangsúlyoznunk kell azonban, 
hogy a budapesti vendéglősök igazi ember-
szeretete és nagylelkűsége nagyon megkönnyíti 
az Eötvös-alapnak a vidéki tanítóság érdeké-
ben tett fáradozásait, melyeknek, úgy hiszszük, 
sikerülni fog a Tanítók Házát is jóval élőbb 
létesíteni, semmint azok, a kik még ma is 
akademicze tárgyalják ezt a kérdést, gondol-
nák. A vidéki tanítóság megelégedéssel gon-
dolhat arra, hogy a fővárosban vannak ne-
mes emberbarátok, a kik a tanítók itt tanuló 
fiaiért cselekedni is tudnak. 

— Szolnok küldöttsége Hegedűs minis-
tei-nél. Szolnok az ország egyik legnagyobb 
forgalmú és legmesszebb összeköttetésű csomó-
pontja, így természetesen rendivül nagy az 
ott alkalmazott vasutasok száma. A hivatalos 
kimutatás szerint már ma 680 tankötelest 
számítanak csupán a vasutik között s e nagy 
szám daczára a vasútiaknak ez ideig külön 
iskolájuk nem volt. Minthogy maga Szolnok 
városa 116 perczentes pótadó mellett a saját 
tankötelesei számára sem képes iskolákat fel-
állítani s fejleszteni, sőt a meglévő iskoláit 
is f. évi szept. 1-től állami kezelésbe adta, 
ezért a város képviselőtestületének egyhangú 
határozata folytán Kőrössy Lajos polgár-
mester megbízatott, Eötvös K. Lajos kir. tan-
felügyelő pedig felkéretett: vasúti iskolának 
és internátusnak a keresked. ministernél 
leendő kieszközlésére. Hétfőn, 17-én volt a 
város két kiküldötte Hegedűs Sándor minis-
ternél e fontos ügyben. A ministerhez be-
nyújtott kérelem szerint Szolnokon egyelőre 
6 osztályú iskola és internátus volna felállí-
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tandó, amely iskolának tanítási iránya és 
módszere alkalmazkodnék a vasúti gyerme-
kek valószínű jövő pályájához s így az állam-
vasuti műhelyek, fűtőházak, valamint a for-
galmi szolgálati ág is ez iskolából hivatott 
nemzedékre számíthatna. Az internátusra 
azért vár fontos feladat, mert Szolnokra 
160—180 km. oly vasútvonal ágazik be, 
a melyen nincs alkalma a vasúti alkalma-
zottak gyermekének helyben iskolázásra. Azért 
is kívánatos a vasúti iskolának és internátus-
nak Szolnokon felállítása, mert itt áll. főgim-
názium, polg. leányiskola, nőipariskola lévén, 
a vasutasok gyermekei az általános- és szak-
műveltség intézeteit is itt találhatják. 

— A Ma. Ta. Orsz. Bizottsága és az Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesület a Petőfi- emlékre 
közös koszorút fognak letenni, széles nemzeti 
színű szalagján ily fölirással: „A magyar 
tanítóság — Petőfi emlékének." A budapesti 
küldöttség szívesen látja, ha Segesvártt az 
Orsz. Biz. és az Eötvös-alap ei^Jélyi tagjai 
közül mennél többen csatlakoznak hozzája. 

— Tanítók Háza. A pécsváradvidéki tanító-
egyesület utóbbi közgyűlésén Wolf Mihály és 
Schmidt Boldizsár indítványára elhatározta, 
hogy a „Tanítók Háza" fentartásához 10 éven. 
át évenkint 50 frttal járul. Szép dolog ez 
attól a derék egyesülettől, mivel csak 33 
tagja van és vagyonnal egyáltalán nem ren-
delkezik. Ajánljuk e határozatot különösen 
kisebb egyesületeknek követésre, mert már 
most szükséges, hogy a „Tanítók Háza" fen-
tartásáról gondoskodjunk. Leginkább lehet-
séges ez ily évi hozzájárulásokkal. Ezzel a 
kérdéssel egyébiránt hihetőleg az Országos 
Bizottság is fog foglalkozni augusztusi köz-
gyűlésén. 

— A tanító és iskola védelme. (Válasz 
a „Kérelem"-re.) Szívesen jelentem, hogy 
49 vármegye és 10 th. város alkotott eddig 
szabályrendeletet az iskolai rend védelme 
tárgyában. Még csak 14 vármegye van hátra, 
névszerint: Bihar, Csanád, Veszprém, Zala, 
Vas, Nyitra, Turócz, Árva, Borsod, Gömör, 
Zemplén, Alsó-Fehér, Csik és Szeben. Azon-
ban ezek közül is már néhányban meg-
indították a mozgalmat. A f. év végére, 
úgy hiszem, az ország minden megyéjében 
életbe lép. Csak előre! Hogy melyik megyé-
ben mikor lépett hatályba ez a szabály-
rendelet, megtudható, ha a „Belügyi Közlöny" 
számait 1896 tói kezdve átlapozzuk; azokból 

kijegyezhetni a dátumot és a belügyministeri 
jóváhagyás számát is. A „ Belügyi Közlöny" 
jár minden kör- és községjegyzői hivatalnak. 
Béztolli M. 

— A Szathmáry-alapra ujabban adakoz-
tak: Juga Miklós 50 kr ; Téglás Gábor cz. 
főigazgató és Fogolyan Sándor tanár gyűjtése 
a dévai áll. főreáliskolai tanulók közt 24 frt 
40 kr ; (ehhez járultak: I. oszt. 3 frt 20 kr ; 
II. oszt. 1 frt 30 kr ; IV. oszt. 3 frt 40 kr ; 
V. oszt. 4 frt 95 kr ; VI. oszt. 2 fr t 70 k r ; 
VII. oszt. 5 frt 60 k r ; VIII. oszt. 3 frt 25 
kr = 24 frt 40 kr); Melegh János 20 kr; 
Juhász György (Makó) gyűjtése 2 frt 75 kr ; 
(ehhez járultak: Juhász György 20 kr ; Holler 
Imre 5 k r ; Boros János 40 kr; Iritz Márton 
keresk. 20 kr; Tokár A. iparos 10 k r ; Staniczky 
Ernő kereskedő 20 k r ; Fehérváry Imre föld-
birtokos 50 k r ; Iritz Hermann kereskedő 
10 kr ; Singer M. kereskedő 10 kr; Krausz A. 
kereskedő 20 kr; Kis Józsefné és fia, keres-
kedő 20 kr ; Ehrenfeld J. kereskedő 20 k r ; 
Graál László kereskedő 10 kr; Iritz Mór ke-
reskedő 20 kr = 2 frt 75 kr); Józsa Dániel 
gyűjtése a budai „szombatosok asztaltár-
sasága" körében 2 frt 2 kr; Gáspár Albert 
15 kr ; Láng Géza 5 kr ; Szalag Benjáminná 
10 kr; Friedrich Zsigmond 20 kr. Eddigi 
gyűjtésünk 2563 frt 32 kr. (A Ma. Ta. 
Kaszinója által kezelt összeggel együtt össze-
sen befolyt 2664 frt 30 kr.) 

— A Tanítók Házára Kotyman József 
1 frt 34 krt küldött be hozzánk, mint a 
Balmaz-Ujvároson tartott Gönczy-egyesületi 
járásköri gyűlés pohárf'ölköszöntő váltságát. 
Átadtuk Schmidt Álbin pénztáros úrnak. 

— Halálozás. Frank András zsombolyai 
tanító 22 éves korában meghalt. Az egész 
községben általános a részvét a korán 
elhunyt iránt. — Arányi Margit, oki. pol-
gári iskolai tanítónő, az iglói áll. tanítóképző-
intézet igazgatójának, Arányi Antalnak a 
leánya, e hó 21-ikén jobblétre szenderült. — 
Wunsch Dezső, a tanítóképző-intézet IV-ed 
évét végzett tanítójelölt 20 éves korában el-
hunyt folyó hó 17-én Adácson. Áldás legyen 
emlékükön! 

T a r t a l o m : Felügyelet és ügykezelés. .. y. — 
Az idei gazdasági tanfolyamokról. — A ! tanítók 
egyesületi munkáságáról. Eötvös Mihály. — Egyesü-
leti élet. — Hivatalos rész. — Levél a szerkesztőhöz. 
S z ü n ó r a : Petőfi. Vándor Soma. — A „Rauhes 
Haus." Scossa Dezső. — Irodalom. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Melléklet a Néptanítók L?pja 1899. évf. 30-ik számához. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A n a g y m a r o s i (Hontm.) reform, kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: készpénz az 
egyház pénztárából 123 frt 61, államsegély 241 frt, 
5 hold erdő fajzási jogának tiszta jövedelme 36 frt, 
stóla 5—10 frt. Megjegyeztetik, hogy ha a meg-
választandó tanító képes lesz egy íiut I-ső és Il-ik 
latin osztályra elkészíteni, még külön 20—30 f r t 
hivonkinti jövedelemre számíthat. Okleveles pályázók 
kérvényeiket julius 31-ig küldjék Diósjenöre (Nógrád-
megye), az esperesi hivatalhoz. (780—II—2) 

A k e t h e l y i róm. kath. népiskolánál egy osztály-
tanítói állásra augu-ztus 20-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalma: 300 írt készpénz 8 hónapra, bútorozott 
fűtöt t szoba. Kötelessége : az egyik osztályt önál-
lóan vezetni és szükség esetén a kántori teendők-
ben díj nélkül segédkezni. Kérvények az iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. Kethely,u.p. Szent-Gotthárd. 
Az iskolaszék. (792-11—2) 

A n a g y l a k i izr. hitközségnél egy helyettes taní-
tói állás, egyelőre csak egy évi időtartamra betöl-
tendő. Tanítói oklevéllel és eddigi működést iga-
zoló bizonyítványokkal fölszerelt kérvények folyó 
évi augusztus hő l-ig alulírott iskolaszéki elnöknél 
nyújtandók be. Csakis izr. vallású nőtlen pályázók 
kérvényei fogadható el. Fizetés egy évre 480 frt 
és lakás. A magyar és német nyelv teljes birás.i 
szóval és Írásban és héberbeni oktatás-képessége 
megkívántatik. Nagylakon, 1899. évi junius hó 30-án. 
Dr. Buck Adolf, iskolaszéki elnök. (669—IU—3) 

Bányatelepi iskolánkhoz okleveles tanítót keresünk 
400 fr t — sikeres próbaév után 500 frt — évi fizetés, 
szabad lakás,fűtés és világítás mellett.Bizonyítványok-
kal fölszerelt folyamodványok e hó végéig nyújtan-
dók be : Északmagyarországi egyesített kőszénbánya-
és iparvállalat-rész vény társul at bányagondnokságá-
nak B a g l y a s a l j á n (Salgó-Tarján). (729 III 3) 

Betöltendő H o r v á t - K i m l e községének magyar 
tannyelvű elemi iskoláján a II. sorszámú tanítói 
állomás. Javadalma a községi pénztárból előleges 
havi részletekben 400 fr t és egy bútorozott szoba. 
Csak róm. kath. vallású tanítók vagy tanítónők 
pályázhatnak. Kellően fölszerelt kérvények a községi 
elöljárósághoz küldendők. Pályázati időhatár augusz-
tus 10-ike. (90/h—III—3) 

Szent lő r incz i (Vasm.) iskolához okleveles, esetleg 
képezdevégzett, kántorságban jártas róm. kath. tanító 
kerestetik. Fizetése: 300 frt , elegendő tüzelőanyag 
és bútorozott szoba. Állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Kérvények julius 29-ig iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (700—III—3) 

J á s z - Á r o k s z á l l á s község róm. kath. népiskolájá-
nál megüresedett I-ső C, párhuzamos leányosztály 
tanítónői állomásra 1899 augusztus 15-ig pályázat 
nyittatik. Javadalma: 300 f r t rendes és 100 frt 
lakásilletmény, a község által évnegyedenkint előre 
fizetve. Ezen állomásra csak róm. kath. vallású s 
oklevéllel bíró tanítónők pályázhatnak s a meg-
választott állomását szeptember 1-én tartozik elfog-
lalni, állomásában azonban csak 1 év sikeres eltelte 
után fog megerősíttetni. Kérvények főtiszt. Sipos Géza 
iskolaszéki elnök czímére küldendők. Személyes meg-
jelenés nem szükséges. 1899. évi junius hó 24. Stipula 
Bertalan, iskolaszéki jegyző. (693—III—3) 

N a g y - S e n k v i c z e n (Pozsonyin.) két róm. kath. 
tanítói állomásra pályázat. Javadalmak: Egyenkint 
300 fr t rendes fizetés, 2 öl kemény fa, ismétel-
tetésért 10 f r t és szabad, bebutorozott lakás. Az 
egyenkint! 100 fr t államsegély kilátásba van 
helyezve. Folyamodványok főtisztelendő Markovich 
János esperes, ker. tanfelügyelő úrhoz Vistukra 
(u. p. Báhony) f. év augusztus hó 10-ig beadandók. 
Kárpáti, isk. polg. elnök. (781—III—3) 

| Pályázat a s o m o g y n e m e s - k i s f a l u d l ref. kántor-
1 tanítóságra. Jövedelem 176 forint államsegélylyel 

100 frt, lakásul egy szoba. Oklevéllel ellátott kér-
vények augusztus 20-ig az iskolaszék elnökségéhez 
küldendők. _ (645—III-3) 

A j á s z a p á t i ! izraelita hitközség több tagja egy 
okleveles izr. tanítót keres, ki magyar és német 
tannyelvű iskolákra van képesítve. Kötelessége egy 
4 osztályú osztatlan vegyes iskolát vezetni és vallás-
tant tanítani. Fizetése 10 hónapra 400, esetleg 450 frt. 
Pályázók fölszerelt kérvényeiket augusztus l- ig küld-
jék dr. Büchler Pál iskolaszéki elnök úrhoz. Állomás 
szeptember l-ig elfoglalandó. (747—III—3) 

T ó s z e g r e (Pestm.) róm. kath. segédtanító keres-
tetik. Fizetése havonkint tíz forint, teljes ellátás. 
Cservenyiez Pál, kántortanító. (776 —III—3) 

A l s ó - N á n a evang. leányegyház német-magyar tan-
nyelvű iskolájához segédtanító kerestetik. Fizetése 
lakáson kívül 300 fr t és 1 Vs öl fa. Köteles a három 
alsó osztályban tanítani és a kántorságban segéd-
kezni. Fizetés kiegészítéséért folyamodunk. Kérvények 
augusztus 1 -ig alulírotthoz intézendők. Apáthi, u. p. 
Mórágy, Tolnám. Kracher György, ev. lelkész. 

(790—III—3) 
Az i s t v á n t e l k i kertészképző-iskolához egy nevelő-

tanítót keresünk a nagyobb részben árva növendé-
kek mellé. Kötelessége az illető tanítónak a négy-
osztályú kertészképző-iskolában különösen a magyar 
nyelvet s az ismétlő-iskola pár tárgyát tanítani kb. 
18—20 órában; azonkívül tanítótársával felváltva az 
intézeti szabályok szerint felügyeletet gyakorolni -, 
továbbá az intézeti kápolnában az istenitiszteletek 
alkalmával a kántori teendőket végezni. Javadal-
mazása ezek fejében 300 f r t alapfizetés, évi 50 f r t 
pótlékkal 500 frtig. Lakás, takarítás, fűtés, világítás 
s élelmezésből álló teljes ellátás. Az int. tanítók 
az orsz. t. nyugdíjalap tagjai. A mennyiben oly tanító 
pályáznék, ki a német nyelvet tanít-.ini birja, azt 
szóval s Írásban kezeli, előnyben részesülne s alap-
fizetése 400 f r t lenne 600 frtig emelkedő 50 frtos 
évi pótlékkal. A pályázni óhajtók gróf Károlyi Sán-
dorné ő nagyméltóságához intézett kérvényeiket 
julius 30-áig küldjék be az istvántelki intézet igaz-
gatóságához, llákos-Palotán. (828—II—2) 

A m i k e p é r c s i ev. reform, egyház leánytanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetés díjlevél szerint 
föld és készpénzben 576 forint és lakás. Kötelesség : 
hat leányosztály tantervszerü vezetése. Fölszerelt 
kérvények aug. 5-ig alulírotthoz Mike-Pércsre (Hajdú) 
küldendők. Szécsy István, ev. ref. lelkész. 

(829—11—2) 
A s z e n t j o b b i ev. ref. egyház tanítói állásra pályá-

zatot hirdet, fizetés mérsékelten véve fel, államsegély-
lyel 400 frt, melyből 196 fr t az államsegély, 50 f r t 
korpótlék az államtól, mellékjövedelemre is számíthat. 
I'ályázhatik okleveles tanító, köteles, ha csak lehet, 
hat osztályt vezetni s can. órákon lelkész akadályoz-
tatása esetén segédkezni. Pályázati határidő aug. 
20-ika. Szentjobb, Biharmegye, julius 4-én 1899. Bán 
Sándor, ev. ref. lelkész. (745—H—2) 

A z s o m b o r i ág. hitv. evang. magyar tannyelvű 
népiskola vezértanítói állására pályázat hirdettetik. 
Évi fizetés 400 frt, még pedig: 120 frt készpénz és 
280 frt terményekben. Mellékjövedelem mintegy 36 
frt, szabad lakás. Kötelezettségek: rendes tanítás az 
iskolában és énekvezetés. Kellően fölszerelt kérvények 
f. é. julius hó 31-én esti 6 óráig a lelkészi hivatal-
hoz — Zsombor, u. p. Oklánd, Udvarhelymegye — 
küldendők. (822—II—2) 

B u c s á n y (Nyitramegye) izraelita hitközségnél 
250 fr t készpénzfizetés, teljes ellátás és szabad lakás-
sal összekötött állomásra okleveles tanítók pályáz-
hatnak. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Hirschler Sándor, elnök. (839—III—2) 
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Á ev. reform, vegyes iskola kántortanítói 
j lap 23. és 24. számaiban hirdetett pályá-

jdeje julius végéig rneghosszabbíttatík. 
(759—III—8) 

osóháti uradalomban tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Évi fizetés 400 forint, 1600 [ > ö l kuko-
riezaföld, egy tehéntartás, két szoba, konyha, élés-
k mráv-1 ellátott lakás, mely az iskolával egy épü-
letben van, 500 Q-ö l kert. Folyamodó csakis róm. 
kath. nős ember lehet, szünidő alatt gazdasági mun-
káknál, de főképen cséplésnél felügyelni tartozik, ha 
megfelel, egy évi próbaidő után véglegesíttetik. Föl-
szerelt folyamodványok bizonyítvány-másodlatokkal, 
melyek vissza nem küldetnek, augusztus hó 10-ig 
Zűsz János urad. kasznárhoz, u. p. Yalkány, Torontál-
megye, küldendők. (849—III—2) 

K ö r ö s s z e g a p á t i (pósta Szakáll, Biharmegye) ref. 
kántortarítói állás szeptember elsejére betöltendő. 
Fizetés : 215 frt . Egy fertály első osztályú föld, melyet 
az egyház míveltet, adóját fizeti. Nyolcz köböl buza. 
Két öl tűzifa. Őrletés. Stóla. Két padolt szobával, 
boltozott konyhával, magtárral, pinczével ellátott 
lakás. Összes érték, lakáson kivül, 420 frt. Pályázók 
kérvényeiket augusztus 10-ig lelkészi hivatalhoz 
küldjék. (848—II—2) 

A s z é k e l y f a l v i (Pozsonymegye) róm. kath. nép-
iskolánál üresedésben levő tanítói állásra julius 31-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 40U frt, külön búto-
rozott szoba és tűzifa. A kántori teendőkben jár tas 
előnyben részesül. Tannyelv: tót-magyar. A folya-
modványok beküldendők Dobsa Mihály esperes-plebá-
noshoz Morva-Szt.-Jánosra. (814—11—2) 

M a k k o s h o g y k a i (Zemplén) ref. előkönyörgői 
teendőkkel összekötött tanítóságra pályázat hirdet-
tetik. Évi javadalom kényelmes lakáson kívül 500 frt . 
Az állás szeptemberben elfoglalandó. Fölszerelt pályá-
zatok aug. 5-ig Bálint Dezső sárospataki lelkészhez 
küldendők. (811—II—2) 

A kakadi (Biharmegye) gör. kath. orosz kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
129 frt államsegély ; egyháztól 25 f r t ; 13 köblös 
kitűnő minőségű föld; 14 köböl bér, stóla, kert, jó 
lakás. A lelkészig hivatal. (812—II—2) 

A n é m e t p a l á n k a i társ. polgári leányiskolánál 
két polg. isk. tanítónői állás töltendő be. 1. A mennyi-
ség- és természettudományi szakra képesített első-
tanítónői állás évi 600 frt fizetéssel; 2. a nyelv- és 
történettudományi szakra képesített másod-tanítónői 
állás évi 580 fr t fizetéssel. Utóbbinak a jegyzői teen-
dőket is kell végeznie. Pályázatok jul. hó 2j-ig alul-
írotthoz küldendők be. Német-Palánka (Bácsm.). 
Breszlauer Adolf, ideigl. iskolaszéki elnök. 

(820-11—2) 
Jeles óvónői és jó tanítónői oklevelem van, kitűnő 

működési bizonyítványokkal rendelkezem. Tanítónő-
nek ajánlkozom. Szives megkeresések Halász Juliska 
úrhölgy czímére L é v á r a (Barsmegye) Petőfy-utcza 
kéretnek. (800-111—2) 

Tata i reform, egyház harmadik tanítói állomására 
pályázat. Javadalma: 350 f r t az egyháztól, 50 fr t 
államsegély, lakás, fűtés, takarítás. Pályázatok augusz-
tus 4-ig a lelkészi hivatalhoz intézendők. Az állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (801-11—2) 

A kondói ev. ref. kántortanítóságra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : föld, rét, párbér, stóla és tandíj-
ban 50 frt államsegélylyel 400 frt. Tisztességes lakás. 
Pályázatok augusztus 10-ig Kondóra (Borsodra.) kül-
dendők a lelkészi hivatalhoz. (862—II—2) 

Szolnokra egy jó hangú és teljesen képzett 
kántorsegéd kerestetik. Évi fizetése: 210 forint, 
— mosáson és ágyneműn kívül — teljes ellátás. A 
pályázatok alulírotthoz küldendők. Szolnok, 1899 jul. 
12-én. Medgyesy Géza, róm. kath. kántor. 

(841 — 11—2) 

A s z e n t i s t v á n i (pósta: Baranya-Lőcs) róm. kath. 
osztálytanítói állomásra szeptember elsejére pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: 360 f r t és bútorozott szoba. 
Tannyelv magyar-német. Iskolaszéki elnök. 

(861—II—2) 
Kis-Kun-Majsa község Á g o s e g y h á z a és Mar i s 

pusztai római kath. felekezetű iskolánál megürült, 
évi 300 fr t fizetés, szabadlakás, fűtés és '/< hold kert-
föld élvezetével javadalmazott két tanítói állás betöl-
tendő. A képviselő-testülethez czímzett kérvények 
f. évi augusztus 10-ig nyújtandók be. Kis-Kun-Majsa, 
1899 julius 10. Elöljáróság. (859—II—2) 

A bosorodi államilag segélyezett községi elemi 
iskolánál egy rendes tanítónői állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma: 300 f r t fizetés, 24 fr t lakbér és 
10 frt szolgatartási átalány. Fölszerelt folyamodvá-
nyok az iskolaszéknek czímezve (Hunyadm. P.-Kalán) 
legkésőbb augusztus 10-éig beküldendők. Tanítók is 
pályázhatnak. (842—II—2) 

D o b s i n a r. t. város községi polgári leányiskolájá-
nál nyugdíjaztatás folytán üresedésbe került nyelv-
és történelmi tanári állásra pályázatot nyit. Az állás 
javadalmazása: 700 frt, azaz hétszáz forint törzsfizetés, 
100 fr t lakbér és hat ötödéves 50 frtos korpótlék. 
A német nyelv alapos tudása feltételül tűzetik. 
Fenti iskola az állammal kötött szerződés értelmé-
ben legkésőbb 1904-ik évig biztosan államosíttatik. A 
kellően fölszerelt folyamodványok 1899. évi augusztus 
20-ig alulírottnál benyújtandók. Dobsinán, 1899. évi 
julius hó 10-én. Szontagh Béla, iskolaszéki elnök. 

(810-111—2) 
A ny irbátor i ev. ref. egyház egyik tanítói állo-

mására pályázatot hirdet. Fizetés : készpénz 136 frt, 
előleges havi részletekben. Tandíj: 200 frt. Termény: 
12 köböl rozs, 4 köböl buza. Egy szoba lakás, két öl 
tűzifa. Kötelesség: az első és második leányosztály 
vezetése. Pályázhatnak nőtlen férfiak és nők is. 
Pályázati határidő aug. 20. (706—II—2) 

D u b o v o ág. hitv. ev. leányegyháznál tanítói állo-
másra pályázat hirdettetik. Jövedelem : szerény laká-
son kívül 300 frt. Tannyelv tót. Páíyázók oklevéllel 
fölszerelt kérvényüket az ivánkafalvi ág. hitv. ev. 
lelkészi hivatalhoz küldjék. (879—III—2) 

Pályázat. A túrkeve i ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet egy tanítói állomásra. Javadalom: 525 f r t 
készpénz, évnegyedes részletekben az egyház pénz-
tárából előre fizetve, háromszobás lakás kerttel, vagy 
e helyett 75 fr t lakbér. Kötelesség: az I—II. fiosztály 
tanítása. Pályázhatnak ev. ref. vallású, oki. tanítók. 
Zenében jártas, dalárda vezetésére képes egyének 
előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt pályázatok 
f. évi augusztus 6-ig alulírotthoz küldendők. Túrkeve, 
1899 julius 16. Szabó Sándor, ev. ref. lelkész. 

(881—II—2) 
N a g y - K a n i z s a rendezett tanácsú város VI—VII. 

kerületében egy újonan szervezett róm. kath. kántori 
állásra pályázat nyittatik. Az állással 700 forint évi 
készpénzfizetés és a szokásos stóla-díj van egybe-
kötve. Az állással járó teendőkön kívül köteles lesz 
a megválasztott kántor szükség esetén a VI—VII. 
kerületben levő községi népiskoláknál mint helyettes 
tanító működni esetről-esetre; ezen munkájáért az 
iskolaszék által évi 100 frttal díjaztatik. A pályázók 
tartoznak róm. kath. vallásukat, a kántori teendőkre 
való képesítést, valamint tanítói minősítésüket ok-
mányokkal igazolni. A kántori működésből nyilvános 
próba tartatik, melynek határnapjáról a pályázók 
külön értesíttetni fognak. A megválasztott kántor 
köteles lesz állandóan a VI—VII. kerületben lakni. 
A kérvények f. é. augusztus 31-éig bezárólag Nagy-
Kanizsa város iktatójába lesznek beadandók. A vá-
rosi tanács. Nagy-Kanizsán, 1899 julius 3-án. Vécsey 
Zsigmond, polgármester. (870—II—2) 
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A l a j t a s z e n t m i k l ó s i (Sopronvármegyéi en) köz-
ségi elemi népiskolához osztály tanítónő kerestetik. 
Javadalmazása állami segélylyel 350 frt, egy búto-
rozott szoba és ezen szoba fűtésére 16 frt . Kötelmei: 
egy osztályt és az ismétlőket tanítani, valamint a 
leánytanulókat kézimunkában oktatni, a növendéke-
ket a kétköz- és vasárnapi istentiszteletre elkísérni 
és ott rájok felügyelni. Csak róm. kath., magyar és 
német nyelvet bíró okleveles tanítónők pályázhatnak. 
Pályázni kivánók kérvényeiket folyó évi julius 30-ig 
Heinz Ferencz iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. 
Megválasztott tartozik állását szeptember 1-én, a 
mikor a beiratások megkezdődnek, elfoglalni. 

(705 —III—2) 
Pályázat a n a g y h ö f l á n y i (Sopronmegye) róm. 

kath. osztálytanítói állásra. Fizetés: 400 korona, a 
fő tanítónál élelmezés (reggeli, ebéd, vacsora 240 ko-
rona értékben), bútorozott szoba, takarítással és fű-
tt'ssel. Teendők: az I-ső osztály vezetése, ismétlősök 
oktatása, a kántori teendők minden ágábani segéd-
kezés. Kérvények augusztus 5-ig a plébániai hiva-
talhoz. (8ö2-l l—2) 

T ü s k e - S z e n t - G y ö r g y — Muraközben — római 
katholikus osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése 400 f r t ; bútorozott szoba. Tannyelv magyar 
és horvát. A horvát nyelvben jártasak előnyben része-
sülnek. Állását csak az iskolaév végén egy havi fel-
mondás után hagyhatja el. Állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Okmányokkal fölszerelt kérvények 
Peczek György h. alesperes, iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők augusztus 10-ig. U. p. Murakirály, Zalamegye. 

( 9 4 6 - 1 - 1 ) 
I. A k a r v a l y i (Barsm., pósta Bartos) államilag 

segélyzett 400 frt javadalmazású (készpénz 180 frt, 
stóla átlag 74 frt, földek és termények 150 frt), róm. 
kath. tót-magyar tannyelvű népiskola kántortanítói 
állásra augusztus hó 12-ig pályázat hirdettetik. Elő-
nyös oklev. tanítók személyes megjelenése. II. Tor-
m á s k e r t fiókegyházban államilag segélyzett 400 fr t 
javadalmazású (áll. segély 320 frt) tanítói állomás 
ugyanazon napig hirdettetik. Pályázhatnak okleveles 
óvónők is. Datei János, esperes-plebános. (947-1-1) 

K e c s k e m é t th. város községi iskolaszéke két városi 
rendes fitanítói és egy városi rendes nőtanítói állásra 
pályázatot hirdet. Ez állások javadalma: első évben 
500 frt, következő négy évben 600 frt, azután 700 f r t 
törzsfizetés, mindenkor 100 fr t lakbér, esetleg fitanítók 
részére az iskolaszék megállapításához képest termé-
szetbeli lakás. Okleveles tanítók pályázhatnak, kik 
a népiskolai énektanításnak hangjegyek szerinti veze-
tésére képesek; a fitanító a tornázást, a nőtanító a 
kézimunkát, kiki a maga osztályában, külön díjazás 
nélkül taní t ja ; öt évig mindhárman összes javadalma-
zásuknak — a természetbeli lakást 100 forintba szá-
mítva —- '/ó százalékát, azután pedig '/in százalékát 
a „Tanítók Háza" kecskeméti alapjára tartoznak 
fizetni; állásaikban csak egy évi próbaidő sikeres 
kitöltése után fognak véglegesíttetni. Kellőleg föl-
szerelt kérvények, újabb keletű egészségi bizonyítvány 
kíséretében, f. évi aug. 15-ig községi iskolaszék elnök-
ségéhez intézendők. (938—1—1) 

Fe l só -Hahótra (Zalamegye) a róm. kath. elemi 
iskolához f. évi szeptember l-re osztálytanító keres-
tetik. Fizetés egész évre egyelőre 300 forint. Bővebb 
felvilágosítást levélben nyújt a pályázóknak Király 
Elek plébános, iskolaszéki elnök. (951—I—1) 

Pályázat. Á m i k u s ó c z i (Trencsénm.) államilag 
segélyzett r. kath. népiskolánál f. évi szeptember 
elsejével betöltendő egy tanítói állomás, 400 frt, 
lakás, kert, szántóföld és tűzifából álló fizetéssel. 
Okleveles tanítók vagy tanítónők, kik tót nyelvet 
is bírnak, kellően fölszerelt kérvényeiket az alulírott-
nak küldjék be. Chocholus Bálint, pruszkai esperes-
plebános. (915—1—1) 

Komániában a bukarest i ev. ref. egyház elemi 
iskolájánál egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése: havonkint 90 (kilenczven) frank az egyház 
pénztárából utólagosan fizetve és egy bútorozott szobá-
ból álló lakás, ágynemű nélkül. Kötelessége : az elemi 
iskolában hetenkint 28—30 órán tanítani az iskola 
igazgatója által megjelölendő tárgyakat . Pályázhatnak 
protestáns vallású okleveles tanítónők. Ilyen nem 
jelentkezése esetében az állomás okleveles nőtlen 
tanítóval, esetleg okleveles óvónővel is betöltetik 
ideiglenesen, egy évre. Az óvónő azonban, ha a román 
ministerium nem fogadná el okmányait, állomását 
időközben is elhagyni tartozik, minden kártérítési 
i^ény nélkül. Az állomás szeptember 1-én foglalandó 
el. Kellően fölszerelt folyamodványok folyó év augusz-
tus 18-ig Bartalus János, romániai ref. espereshez kül-
dendők Bukarestbe, Strada Luterana 8. (943—1—1) 

D u n a - A d o n y b a n (Fejérm.) a külsővárosi római 
katholikus elemi iskolánál 2 osztálytanítói állásra 
pályádat nyit tat ik. Pályázók kérvényeiket a római 
kath. iskolaszékhez intézve, Csöngedy Gyula plébános 
czímére Duna-Adonyba küldjék. Pályázhatnak képe-
sített vagy legalább képezdevégzett tanítók. Fizetésük 
egyenkint: havi 20 frt, külön bútorozott szoba taka-
rítással, élelmezés a főtanítónál, 4 méter tiizifa. Pályá-
zati idő augusztus 10-ig. (942—1—1) 

Szulokon (Somogyin.) magyar-német állandó 
gyermekmenedékházhoz vezetőnő kívántatik. Fizetése: 
200 frt, bútorozott szoba fűtéssel. Okiratok augusztus 
10-ig alulírotthoz küldendők. Reiner Gyula, esperes-
plebános. (900-1—1) 

Pályázat a p á p ó c z i róm. kath. népiskolánál osz-
tálytanítói állásra. Fizetés: 302 fr t , egyszobás lakás, 
két méter fa. Köteles egy tanteremben tanítani, a 
kántoriakban segédkezni. Ha a kántoriakat önállólag 
is végzi és az ismétlő-iskolát is taní t ja , ezért külön 
a kántortanítótól 30 frt. Pályázhatnak férfi- és nő-
tanítók. Oklevéllel fölszerelt kérvények augusztus 
15-ig az iskolaszékhez küldendők. Pápócz (Vasm.), 
l t 99 julius 17-én. Iskolaszék. (901-1—1) 

Pályázat. Az o r o s z l á n k ő p o d h r a g y i (Trencsénm.) 
államilag segélyezett r. kath. népiskolánál egy tanítói 
állomás f. évi szeptember elsejével betöltendő 400 
forint, lakás, kert , tűzifa és egyéb mellékjövede-
lemből álló fizetéssel. Hegyes vidék, turistakirán-
duliási hely. Az okleveles tanítók vagy tanítónők, 
kik tót nyelvet is bírnak, kellőleg fölszerelt kérvé-
nyeiket az alulírottnak küldjék be. Chocholus Bálint, 
pruszkai esperes. (914—1—1) 

Bars -Szk lenó fürdői, kincstári r. kath. kántor-
tanítói állomásra folyó évi augusztus hó 20-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme: 42ö f r t 25 kr. Pályázók 
kellően fölszerelt folyamodványaikat Bars-Szkleiu 
iskolaszék elnökéhez intézzék. Oktatási nyelv magyar 
tót. Czeizel László, Garam-Szt.-Kereszt ker. tanfel-
ügyelő. (916—III—1) 

Betöltendő a n a g y s e m l a k i állami elemi iskolá-
nál évi 400 fr t fizetés és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott fiendes tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatukat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1899. évi augusztus hó 7-ig Temesvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskolánál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Meg-
jegyeztetik, hogy ezen állásra csakis ág. hitv. ev. 
vallású tanítók pályázhatnak s a kinevezendő tanító 
a vallásoktatásért és a kántori teendők ellátásáért a 
hitközségtől stólán kívül egy hold szántóföldet és 
három számottevő jószág számára legelő-területet 
kap. Temesvár, 1899. évi julius hó 10-én. Láng István, 
kir. s.-tanfelügyelő. (94/h—I—1) 
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A 27—28. számban a g y u l a i ideiglenes tanítóságra ! 
hirdetett pályázat augusztus 15-ig meghosszabbíttatik. 
Oklevél nélküliek is pályázhatnak. Elnökség. 

(994 — 11 - 1) 
Betöltendő a s i m o n y i f a l v a i állami elemi iskolá-

nál évi 400 f r t fizetésből és szabad lakásból álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhaj tó okleveles ág. ev. 
vallású tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgála-
taikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges külö-
nös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister-
hez czímezve, legkésőbb 1899. évi augusztus hó 10-ig 
Aradvármegye kir. tanfelügyelőjénel nyújtsák be. 
Megjegyeztetik, hogy az ág. ev. kántori teendőket 
végezni tudó tanítók előnyben részesülnek. A kántori 
teendőkért évi 60—8U frt mellékjövedelem jár . Var-
jasy Árpád, Aradvármegye kir. tanfelügyelőségétől. 

(93/h—1—1) 
Betöltendő a k isnardai állami elemi iskolánál 

évi 400 f r t fizetés és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1899. évi augusztus 15-ig Vasvármegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítók előnyben részesülnek. Csak 
róm. kath. vallásúak kérvényei vétetnek figyelembe. 
Szombathely, 1899 julius 10-án. Vasvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Halász Ferencz, kir. tanfelügyelő. 

( 9 2 / h - I - l ) 
K i s z á c s r a (Bácsm.) ág. hitv. ev. rendes tanító 

kerestetik, tót tannyelvű iskola első osztályához. 
Fizetése: 400 fr t készpénzben, hat fuvar és lakás. 
Fölszerelt folyamodványok mielőbb papi hivatalhoz 
intézendők. (898—II—1) 

bzu lokon (Somogyin.) róm. kath. magyar-német 
iskola I. osztályához tanító kerestetik. Fizetés: 330 frt, 
bútorozott szoba fűtéssel, takarítással, mellékjöve-
delemre számíthat. Okiratok augusztus 18-ig alulírt-
hoz küldendők. Reiner Gyula, esperes-plebános. 

(899-1—1) 
A k i s s z a l a t n a i ág. hitv. evang., államilag segé-

lyezett, tót tannyelvű, 400 frtos jövedelmű elemi 
iskolánál a tanítói állás okleveles tanítóval vagy óvó-
nővel is betöltendő. Nagy-Sza-latna (Zólyomm.). Fábry 
János, evang. lelkész. (930—II—1) 

Sinnán (Szebenvármegye) a határőri iskolai alap-
ból föntartott román tannyelvű elemi népiskolánál 
megüresedett rendes tanítónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Kötelességei: a II. és III-ik oszt. (vegyes) és 
a leányismétlők oktatásán kívül a női kézimunka 
tanítása. Javadalmazás: évi 200 fr t a határőri isko-
lai alapból, havi előleges részletekben, évi 100 fr t a 
községi pénztárból negyedévi előleges részletekben, 
természetbeni lakás és 3 öl tűzifa. Megkívántatik a 
román nyelv teljes birása. Gör. kel. vallásúak előny-
ben részesülnek. Pályázni óhajtók fölhivatnak, hogy 
50 kros bélyeggel ellátott és kellőleg fölszerelt 
folyamodványaikat augusztus hó 15-ig alulirotthoz 
nyújtsák be. Sinnán (u. p. Pojána, Szebenvármegye). 
Panfiloiu Dumitru, iskolaszéki elnök. (931—I—1) 

A d e r e c s k e ! (Biharmegye) ev. ref. egyház pályá-
zatot hirdet egy segédtanítóságra. Kötelessége a 
fiúiskola 3-ik osztályának önálló vezetése. Fizetése : 
készpénz 300 fr t . Lakbér 50 f r t . Egy öl tűzifa. Okle-
véllel bírók előnyben részesülnek. Megválasztott, 
sikeres működés esetén, előléptetésre számíthat. Kellő-
leg fölszerelt pályázati kérvény augusztus 15-ig alul-
irotthoz küldendő. Derecske, 1899 julius 19. Biró 
Antal, lelkész. (941—II—1) 

Betöltendő a dobrónyai (Zólyommegye) anyaegyház-
hoz tartozó dobróváral ja i , bereznai és m i h á l y i 
fiókközségi róm. kath. iskoláknál üresedésbe jöt t 
tanítói állomások. Jövedelmük : az első kettőnél 400— 
400 frt, egy szoba, konyha, kamrából álló lakások 
és tüzelőfa — a bereznai iskola parasztház; — az 
utóbbinál 400 frt, 40 fr t lakpénz. Kérvények az 
elsőnél a beszterczebányai nagytekintetű magy. kir. 
erdőigazgatósághoz czímezve bélyegelten; az utóbbiak-
nál az iskolaszékre czímezve, főt. Novoszád György 
t. esperes-plebános úrhoz augusztus 10-ig Dobrónyára 
küldendők. (933—1—1) 

Az a l s ó v i s t i (Fogarasvármegye) községi iskola 
vezér-tanítói 360 frt, esetleg másodtanítói 300 fr t havi 
előleges részletekben fizetendő évi fizetéssel, szabad 
lakás és 2 öl tűzifával járó állásra, pályázat hirdet-
tetik. Pályázati kérvények augusztus hó 15-ig Borrea 
György gondnokhoz küldendők. A zenében jártasok 
előnyben részesülnek. (939—I—1) 

A g y ü g y e i ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 400 f r t s lakás. Pályázatok 
augusztus 7-ig lelkészi hivatalhoz beadandók. Taní-
tónők, óvónők is pályázhatnak. (940—II—1) 

A „Néptanítók Lapja" 24-ik számában megjelent 
m a r c z e l h á z a í tanítóságra a pályázat aug. 10-ig 
meghosszabbíttatik. (992—I—1) 

A j e n ö i (Pestm.) róm. kath. népiskolánál kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
a) 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze, fakamra és 
istállóból álló lakás; b) készpénzben a községtől 211 
frt, a harangozás borszedési jogának megváltásáért 
150 f r t és 4 öl tölgy-hasábfa; továbbá 14 hold 
1130 D - ö l szántóföld (bére 200 frt). A m. k. közala-
pítványtól 36 frt, 1 Va hold föld és a tantermek fűté-
sére 26 méter hasáb-és dorongfát ; cj stólajövedelem 
50 frt. Megkívántatik a magyar és német nyelv 
ismerete és a kántori teendők elvégzésére szükséges 
zenei ismeret, tartozik továbbá az ismétlőiskolát tar-
tani, melyért 20 fr t díjazásban részesül. A teendők a 
díjlevélben bővebben. A folyamodványok szolgálati 
bizonyítványokkal főt. Pusztai Mátyás h. plébános, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők, a választás 1899. évi 
augusztus 12-én fog megtartatni. (991—I—1) 

H e t é n y r e (Komáromm.) református altanítóságra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 405 frt, lakás, fűtéssel. 
Augusztus 15-ig pályázhatnak oklevélnélküli férfi-és 
nőtanítók is. Megjelenés szept. 10-én, tanév nyolez hó. 
Kérvények Kovács Lajos lelkészhez. (990—1—11 

P ö l ö s k e i (Zalam.) községi iskolához osztálytanító 
kerestetik. Nők is pályázhatnak. Fizetése: 400 frt , 
melyből a község 50 fr tot havi előleges részletekben 
fizet, míg a többi 350 frtért , mint államsegélyért, a 
kérvény beadatott. Csinos ú j bútorozott szoba, fűtésre 
pedig a tanteremtől megmaradt fa, mely Vi öl. 
Kötelessége a vezetése alatt álló osztályban a hittan 
tanítása, az ismétlősöknek felváltva való oktatása és 
a kántortanítónak betegség vagy más esetekben való 
kisegítése. Csak okleveles egyének pályázhatnak. 
Kérvények az iskolaszék elnökségéhez küldendők 
augusztus 10-ig. Pósta helyben. Az állomás szept. 
15-én elfoglalandó. Iskolaszék. (9b9—I—1) 

A borzavári róm. kath. plébániához tartozó pál i -
há lás i leányegyház okleveles fi- vagy nőtanítót 
keres. Tannyelv : magyar-német. Javadalmazása: egy 
szoba, konyha, kamra, 900 Cj-öl házikert. A községtől, 
részben az uradalomtól kap összesen 59 fr tot termé-
nyekben és 14 méter tűzi ágfát. A tanterem fűtésé-
ről a község gondoskodik. A tündérmajori iskolás 
gyermekek tanításáért külön díjazás jár. Államsegély 
341 frt . Kérvények: Bures Antal borzavári lelkészhez, 
mint isk.-sz. elnökhöz küldendők aug. 17-ig. Állását 
szept. 4-én köteles elfoglalni. Borzavár, 1899. juL 
18-án. Bures Antal, lelkész (988—1—1) 



- Y — 

Az abauj szántó i községi óvodánál egy segéd-
óvónői állás f. évi augusztus 15-ikére, esetleg szep-
tember elsejére betöltendő. Javadalmazás: szabad lakás, 
l'ütés és 240 frt évi készpénzfizetés. Idővel fizetés-
emelésre kilátás, annyival inkább, mert az óvoda 
államosítása iránt az eljárás folyamatban van. Pályá-
zati határidő augusztus 10. Csak képesített óvónők 
pályázatai vehetők figyelembe. (856—II—1) 

A f e l s ö - e s z t e r g á l y i fiók-községbe (anyaegyház 
Kékkő) róm. kath. kántortanítói állomásra hazafias, 
buzgó magyarosító, tótul tudó, okleveles kántortanító 
kerestetik. Javadalma díjlevél szerint 332 frt, de jó 
gazda 400—450 frtra is mehet. Államsegélyért folya-
modunk. Az ötödéves korpótlék államsegélyképen 
folyósítva volt. Pályázhatik olyan okleveles tanítónő 
vagy óvónő is, ki orgonálni tud s egyebekben a 
fentebbi feltételeknek megfelel. Határidő augusztus 
hó 22. Pályázatok küldendők Szabó Jakab Elek 
plébánoshoz, Kékkőn, Nógrádmegyében. 

(913—III—1) 
A b e n k i ref. egyház vegyesiskola- és énekvezér-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom : egy 
szoba, kamara, házikert, istálló. 25 kis hold földnek 
évi 168 f r t haszonbére, évnegyedes részletekben előre 
fizetve, az adót a tanító fizeti, három óv eltelte után 
a földet maga használhatja a tanító. Hat köböl rozs. 
Három forint garaspénz. Három öl kemény gallyfa. 
Stóla egyházkerületi szabályok szerint. Államsegély 
231 forint. Tandíj: egy véka szemes tengeri, egy 
csirke, 40 kr, kezdőktől 20 kr. Tanítványok száma 
40—45. Ismétlősökért a községtől 15 frt. Kellőleg 
fölszerelt kérvények augusztus 12-ig Malmos István 
gondnokhoz küldendők. Állomás szept. 1-én elfog-
lalandó. Benk, Szabolcsmegye, pósta Tornyos-Pálcza. 

(894—1—1) 
A r a d szab. kir. város árvaházánál egy segéd-, 

illetve felügyelő-tanítói állás üresedésbe jővén, a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, fölhivatnak, hogy kér-
vényüket a folyó hó 30-áig a városi árvaház igazgató-
választmányához beküldjek. A kérvényhez mellék-
lendő : a) keresztlevél, b) oklevél, c) működési bi-
zonyítvány. Továbbá igazolandó, hogy a kertészet, 
háziipar és énektanításban is jártas. Csak nőtlen 
tanítók pályázhatnak, a megválasztott állását azon-
nal elfoglalni tartozik. Javadalmazás: évi 300 frt 
fizetés, lakás és élelmezés. A tanító teendői az 
intézeti szabályokban van megállapítva. Aradon, 
1899. julius hó 20-án. A városi árvaház igazgató-
választmánya. (895—I—1.) 

A t a r k á n y i ev. ref. leánytanítóságra pályázat 
nyittatik. Fizetése: 80 f r t pénz, 13 köböl buza, 
26 köböl esős tengeri, 40 szekér fa, 1 hold föld meg-
munkálva, jó lakás tágas kerttel. Nők kérvényeiket 
folyó hó 30-ig nyújtsák be az iskolaszékhez. 

(896- l - l ) 
A r i m a m u r á n y - s a l g ó t a r j á n l vasmű-részvény-

társaság Yashegy-bányatelepi elemi iskoláinál egy — 
évi 500 f r t kezdő fizetés, szabad lakás és fűtési 
illetmény élvezetével egybekötött segédtanítói állás 
van üresedésben. Folyamodók eredeti okmányokkal 
fölszerelt pályázati kérvényüket legkésőbb f'. év 
augusztus hó 15-ig alulírott hivatalhoz teijeszthetik 
be. Salgótarján, 1899. julius 15. A rimamurány-
salgótaijáni vasmű-részvénytársaság műszaki vezér-
igazgatósága. (902—IY—1) 

I z s a komáromvármegyei község róm. kath. nép-
iskolájánál osztálytanítói állomás megüresedvén, arra 
ezennel pályázat nyittatik. Javadalom: 350 frt, 2 köb-
méter kemény fa és 1 szobás lakás. Kötelességei: a 
mindennapi és ismétlőiskola tanítása, templomban 
a gyermekekre való felügyelet és a kántorságbani 
Begédkezés. Kérvények főt. Czenczik János plébános 
úrhoz küldendők. Az állomás f. é. szeptember 1-én 
elfoglalandó. (903—1 - 1 ) 

I Nyugdíjazás folytán megüresedett n é m e t - s z e n t -
! m i h á l y i (Vasmegye) kántortanítói állásra pályázat 
[ hirdettetik f. é. augusztus 10-ére. Javadalma: szabad 
j lakás, kert, 6 hold föld, rét, elegendő i a , készpénz 
: és kántori jövedelem, díjlevél szerint összesen 640 frt 

25 kr. Az ötödéves korpótlék az államtól. Tannyelv: 
magyar-német. Kötelességei: a mindennapi és 
ismétlő-iskolások oktatása és a kántori teendők vég-
zése. A pályázók jó orgonisták és zeneértők legye-
nek. Kellően fölszerelt folyamodványaik augusztus 
10-ig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Ezen vá-
lasztás napján zenebeli, illetve orgonáláspróbatét 
czéljából személyes megjelenés kívántatik. Az iskola-
szék megbízásából: Jándl Antal, nyug. tanító. 

(904—I—1) 
V ö r ö s v á r o n (Pestm.) a róm. kath. fiúiskolánál 2 

rendes tanítói állás van üresedésben. Az I. jövedelme: 
350 fr t rendes fizetés előleges havi részk t kben és 
50 frt a faiskola kezeléseért, illetve a gazdasági 
ismétlő-iskola tartásáért a községi pénztárból, továbbá 
15 frt fapénz és 2 szoba és konyhából álló lakás. 
Tartozik egy osztályt tanítani, szükség esetén a kán-
tori teendőkben segédkezni és a faiskolával kapcso-
latosan a gazdasági ismétlő-iskolát megtartani, miért 
is szükséges, hogy a faiskola kezelésében jártassága 
legyen. — A II. állás jövedelme 3">0 f r t rendes 
fizetés, 15 fr t fapénz és 1 szobás lakás a legszük-
ségesebb bútorral. Tartozik egy osztályt tanítani, a 
közönséges ismétlő-iskolát megtartani és szükség 
esetén a kántoriakban segédkezni. Az ötödéves kor-
pótlék, ha esedékes, folyósíttatik. Mindkét állás csak 
szeptember 1-én foglalandó el. A II. állásra tanítónő 
is pályázhat. Szabályszerűen fölszerelt kérvények a 
róm. kath. iskolaszékre czímezve, augusztus hó 5-ig 
küldendők be. (920—1—1) 

Torontálvármegyébe kebelezett K i s -Zombor köz-
ségében az államilag segélyezett községi elemi magyar 
tannyelvű népiskolánál leköszönés folytán üresedés-
ben levő okleveles tanítónői állás lesz választás út ján 
betöltve, 400 fr t évi rendes fizetés, 100 frt lakilletmóny, 
az összes tüzelő anyagának a község által leendő 
hazaszállítása, az eddigi szokásos távolságból, s fél 
hold veteményes föld élvezetével. A megválasztott 
köteles lesz a leányosztályokban bármely évfolyamot 
a ministeri tanterv szerint oktatni. A teljesen föl-
szerelt kérvények folyó évi augusztus 5. napjáig 
alantirott községi iskolaszéki elnökhöz nyújtandók 
be. Zombori Rónay Ernő, községi iskolaszéki elnök. 

(921—II—1) 
Az ürömi (Budapest mellett, vasúti állomás) róm. 

kath. iskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése évi 
371 frt 60 kr és bútorozott szoba. Pályázati határ-
idő augusztus 3. Folyamodványok Weicher Miklós 
plébánoshoz küldendők. (907—I—1) 

Pályázat a h y b b e i ev. tót tannyelvű elemi iskola 
egyik kántortanítói állomásra. Jövedelem: pénzben 
410.82 f r t ; termény, tüzelőfában 149 f r t ; 10 kat. 
hold megmunkált szántó s rétből 180 frt, összesen 
739.82 f r t ; lakás, házikert, káposztásföld stb. A jöve-
delemből 500 frt tisztán tanítói fizetés a nyugdíj 
alapjául. A fizetésben benne van az ötödéves kor-
pótlék. Jelentkezhetni julius 31-ig. Hybbén, 1899 
julius 13-án. Simkovic János, lelkész, főesperes. 

(854—II—1) 
N a g y m a r o s o n (Hontm.) a róm. kath. iskolánál 

egy segédtanítói állásra augusztus 15-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetés polgári évre 400 frt készpénz és 
50 frt lakbér. A megválasztott tartozik a reábízott 
osztályt önállóan vezetni, szükség esetén a kántori 
teendőket végezni. Tannyelv magyar, de a német 
nyelv bírása okvetlenül szükséges. Oklevéllel fölsze-
relt kérvények nagys. ft. dr. Robitsek Ferenez espe-
res-tanfelügyelő úrhoz küldendők, a hol a feltételek 

i bővebben megtudhatók. (1011—I—1) 
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Kun-Csorba község (Jász-Nagykun-Szolnokmegye) 
két községi tanítói állásra pályázatot hirdetek. Java-
dalmazás : 400 frt készpénzfizetés, 5 f r t kertilletmény 
és lakás. Felhívom pályázni kívánókat okmányokkal 
ellátott kérvényeiknek augusztus 26-ig leendő be-
adására. Gonda István, iskolaszéki elnök. 

(1010—II—1) 
A Klot i ld - szere te tházban egy családnevelői 

(segédtanítói) állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 
300 fr t készpénz évenkint, négy éven keresztül 50 
fr tnyi javítással és teljes ellátás. (A fizetésjavítás 
után a nyugdíjalapnak járó 50" «-ot az egyesület 
fizeti.) Kötelessége : az egyik család 30 növendékét 
úgy a családi, mint az iskolai életben az igazgató 
Vitasítása szerint nevelni, oktatni s egész életmódját 
az intézet házirendjéhez alkalmazni. (Növendékeivel 
együtt é l ; munkáikban mint vezető résztvesz, reájuk 
folytonosan felügyel.) Egészséges, épérzékű, a zene-, 
kertészet- és háziipar-oktatásban jártas tanítók pályáz-
hatnak. Pályázati határidő augusztus 20. Személyes 
megjelenés ajánlatos. Kérvények a Klotild-szeretetház 
választmányához (Budapest, I., Városmajoi-utcza 59.) 
intézendők. (1U12—I—1) 

A torontá l - tordai községi népiskola első osztályú 
tanítói állására augusztus 20-ig terjedő záros határ-
idővel pályázat hirdettetik. Az állás javadalma évi 
400 fr t (négyszáz) fizetés havi előleges részletekben, 
szabad szalmafűtés, kényelmes lakás gazdasági épü-
letekkel s egy szép házikert. Kötelessége leend a 
megválasztandó tanítónak az első vegyes osztály 
növendékeinek s az ismétlősök egy részének tanítása. 
Pályázni óhajtó róm. kath. tanférfiak okmányolt 
bélyeges folyamodványaikat a községi iskolaszék 
elnöksége czímén adják be. Torontál-Torda, 1899. évi 
julius 20. Bezdán József róm. kath. plébános, községi 
iskolaszéki elnök. (1005—II—1) 

A boros sebes i ev. ref. kántor-orgonista tanító-
ságra pályázat hirdettetik. Javadalma az egyház 
részéről: 190 frt , 12 köböl buza, 8 köböl szemes 
tengeri a magtárból, 8 hold föld (1600 l^-vel), a 
melynek adóját az egyház fizeti, legelői illetőség és 
s tóla; összesen 384 frt, a mely így mindenkor meg-
váltatik. Kényelmes lakás szép helyen, melléképület, 
tágas veteményes- és gyümölcsös-kerttel. Ezenkívül 
100 fr t az iparostanulók oktatásáért s minden más 
vallású tanulótól havonta 50 k r ; mellékjövedelemre 
is számíthat 6—20 frtig havonta s ötödéves korpót-
lék. Kötelessége az osztatlan népiskola I—VI. osztá-
lyát a kerületi tanterv szerint vezetni; szükség esetén 
az istenitiszteletet végezni. Pályázhatnak okleveles 
és most végzett tanítók. Kérvények a ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők augusztus 20-ig. (U. p. helyben.) 

(929—II—1) 
A j ászkaraj e n ö i római katholikus iskolánál egy 

fitanítói állásra pályázat nyittatik. Fizetés: 350 frt , 
lakbér 50 frt, az ismétlősök tanításáért 20 frt. Össze-
sen : 420 frt. A 350 frt törzsfizetésnek 400 frtra való 
fölemeléseért a közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz 
a kérvény be van adva. Férfi okleveles tanítók föl-
szerelt kérvényeiket folyó évi augusztus 20-ig Szitár 
Miháty plébános, iskolaszéki elnök úrhoz nyújtsák be. 
Az állás szeptember 1-én foglalandó el, mely időtől 
a fizetés is számíttatik. (1001—II—1) 

A m endei (Pestrn.) róm. kath. iskolájához önálló 
tanító kerestetik. Javadalom : 360 frt, — havonkint 
előre fizetve, — egy csinos szoba bútorzattal és ele-
gendő fűtőanyag. Kötelessége leend az I—II. vegyes 
osztályt vezetni. Okleveles pályázók okmányaikat 
augusztus 20-ig f t . Bajczy László iskolaszéki elnök 
úrhoz Úriba küldjék. Iskolaszék. (999—1—1) 

S o m l y ó v á s á r h e l y r e osztálytanító kerestetik. Fize-
tése : lakás fűtéssel, tanítónál élelmezés és 235 frt . 
Kántorinkban segédkezni tartozik. Kérvények plébánia-
hivatalhoz küldendők. (1000—I—1) 

A n a g y - k é r i (Nyitram.) római kath. népiskolánál 
két tanítói állás betöltendő. Az egyik tanító fizetése, 
ki orgonálásban jártas és az egyházi teendőkben 
segédkezni tartozik, 350 frt. A másik tanító fizetése 
320 frt. Ez utóbbi állásra okleveles tanítónők is pályáz-
hatnak. Két férfitanító megválasztása esetén közös 
bútorozott szobát fűtéssel, ellenesetben külön-külön 
szobát nyernek lakásul. Kérvények iskolaszékre czím-
zendők. Zórád Ferencz, iskolaszéki jegyző. 

( 9 4 5 - 1 - 1 ) 
M a g o s l i g e t r e okleveles ev. ref. kántortanító ke-

restetik. Fizetés : 30 véka tiszta rostált buza, 40 véka 
szemes tengeri, 5 szekér széna, 5 öl tűzifa; tandíj 
minden gyermektől 1 forint, 1 véka szemes tengeri, 
1 csirke; tankötelesek: 30—35; 6 vékás szántóföld; 
4 darab legelő; kényelmes lakás egy hold belső 
kerttel; 184 forint államsegély; stóla. Kérvények a 
lelkészi hivatalhoz küldendők augusztus 15-ig. 

(1009—1—1) 
Tanítói pályázatok. A to lna-ozora i római kath. 

népiskolánál lemondás folytán megüresedett a II., 
III., IV. és VI. sorszámú — az alább következőjavadalma-
zással egybekötött - - tanítói, illetve tanítónői állo-
más. A II. és IV. sorszámú állomások, melyekre csak 
férfiak pályázhatnak, javadalmazása 4ü0 fr t kész-
pénzben, havi előleges részletekben fizetve és egy 
szobából álló lakás. A III. sorszámú állomás, melyre 
csak nők pályázhatnak, javadalmazása szintén 450 fr t 
havi előleges részletekben fizetve és egy szobából álló 
lakás. A VI. sorszámú állomásnak végre, melyre 
hasonlóan csak nők pályázhatnak, javadalma évi 
305 frt készpénz havi előleges részletekben ; a máso-
dik szoba, konyha, kamra, padlás és kert fejében 
pedig 50 frt készpénz, tehát összesen 355 frt és egy 
bútorozott szobából álló lakás. A tanítók, illetve 
tanítónők kötelmei a választás után a díjlevélben 
lesznek részletezve, de az érdekeltek által az ozorai 
róm. kath. plébániai hivatalban addig is megtekint-
hetők. A kellőleg fölszerelt kérvények augusztus 5-ig 
az ozorai római katholikus iskolaszéknek czímezve 
alulirthoz küldendők. A választás augusztus hó 6-án 
leend. Ozorán (Tolnám.), 1899. julius 10-én. Pintér 
Károly plébános, iskolaszéki elnök. (928—I—1) 

Pályázat osztálytanítói állásra a darázs fa lv i róm. 
katholikus horvát-magyar ajkú népiskolánál. Fize-
tése 404 frt, mellékjövedelem, szabad lakás, fűtés. 
Az állás azonnal elfoglalható. A horvát nyelv isme-
rete nem feltétlenül szükséges. A róm. kath. iskola-
széki elnökség. (847—III—1) 

Lókútra (Veszprémmegye, pósta Zircz) kántorság-
ban segédkező osztálytanító kell 1899. szept. 1-től. 
Fizetése 400 forint, lakás fűtéssel. Iskolaszék. 

(890—1—I) 
Fejérvár-Csurgóra — a jövő iskolai évre — 

reform, vallású segédtanító vagy tanítónő kerestetik. 
Fizetése: bútorozott szobából álló lakás, fűtéssel s 
oklevelesnek államsegélylyel háromszáz forint, nem 
oklevelesnek kétszáz forint. Kötelessége: az alsó 
három vegyes osztály tanítása. Pályázatok aug. 20-ig 
a református lelkészi hivatalhoz küldendők Fejérvár-
Csurgóra. (912—1—1) 

H e v e s i r. kath. népiskolához segédtanítói állásra 
pályázat: Kötelessége az első fiosztály vezetése, a 
szünórákban a kántori teendőkben eljárni, második 
évben felváltva az ismétlő fiosztály vezetése. Fizetése 
200 frt, bútorozott szoba, abban harmonium, teljes 
ellátás; mosás és világítás helyett 10 frt. Heves, 
1899. július 19. Puchlin Kázmér, plébános iskolaszéki 
elnök. (935—1—1) 

A m. - jesz trebi (Zemplénmegye) 280 frt állam-
segélylyel 400 frtos ref. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. A pályázatok Uy István felügyelő lel-
készhez küldendők augusztus 10-ig Laclmóczra. 

( 9 3 6 - 1 - 1 ) 
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A martos t ref. II-od tanítói állomásra aug. 28-ig-
Fizetés: 100 fr t az egyháztól, 300 fr t az államtól; 
egy öl puhafa a községtől; egy szoba szükséges bú-
torzattal. Pályázatát okleveles tanító vagy tanítónő 
a helyi lelkészi hivatalhoz küldje. U. p. Ó-Gyalla, 
Komárommegye. (917—I—1) 

A t u s s a i ref. kántortanítóságra pályázat hirdette-
tik. Jövedelme: 132 f r t államsegély, 10 köböl rozs, 
8 frt iáfuvar évenkint, stóla, lakás kerttel. Tandíj 
1 véka rozs, 1 frt, 12 tojás, 1 csirke. Tanítványok 
70—80-ig. 3'A kat. hold föld, melyet a hivek fél-
sz íntanak. A pályázat aug. 15-ig Üjlaky János ref. 
lelkészhez küldendők. Tussá, u. p. Parnó. 

(918—1- -1) 
Gy. -Pata (Hevesm.), a r. kath. iskolaszék pályá-

zatot hirdet aug. 5-ig tanítói állásra. Jövedelme 333 
f r t 34 kr. Föld 4454 GJ-öl használat. Iskolafűtésre 
3 öl fa. Yan kilátás 66 f r t 66 kr államsegélyre, a 
mit az iskolaszék kérelmez. Tanít egy osztályt, segéd-
kezik szükség esetben a kántornak, s helyette, míg 
változás nem lesz, taní t ja az ismétlőket, kitől ezért 
kap 25 frtot, s ha gazdasági tanfolyamra képesített, 
tiszteletdíjra is számíthat az államtól. (919—I—1) 

J a á k i (Yasm.) róm. kath. népiskolához a jövő 
iskolai évre osztálytanító kerestetik. Fizetése: 350 
f r t havi részletekben, egy külön szoba fűtés és taka-
rítással. Kötelessége, egy osztályt vezetni, ismétlő-
söket tanítani és a kántori teendőkben segédkezni. 
Kérvények az iskolaszék elnökségéhez augusztus 15-éig 
küldendők. Horváth, főtanító. (922—II—1) 

A v a s d o b r a i ág. hitv. evang. iskolához másod-
tanító kerestetik. Fizetése : 3 >0 fr t készpénzben, mely 
összeg, állami segély elnyerése után 400 frtra kie-
gészíttetik, bútorozott szoba fűtéssel (ágynemű nélkül). 
Kötelessége : az alsó három osztályt tanítani és a 
kántori teendőkben segédkezni. Tannyelv : magyar-
német. Kérvények alulírotthoz augusztus 20-ig bekül-
dendők, az állás szeptember kezdetével elfoglalandó. 
"Vas-Dobra, 1899 julius havában. Fábry Pál, evang. 
lelkész. (923—II—1) 

H i d a s k ü r t r e (Pozsonym.) tanító kerestetik. Fize-
tése : 650 korona, bútorozott szoba fűtéssel. Tanít 
egy kijelölt osztályt és az ismétlősöket felváltva 
társával. Választás augusztus 13. Kérvények alulírott-
hoz küldendők. Hübner János esperes-plebános, iskola-
széki elnök. (924—1—1) 

A b c r o s s e b e s i róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: készpénzben 200 frt, 
1 i'75 hl. buza, 14'75 hl. tengeri, 40'9 ürméter kemény 
tűzifa házhoz szállítva, melyből az iskola is fütendő; 
8 hold szántóföld 1200 ölével holdankint. Beiratási díj 
fejenkint 20 kr. Stóla 600 lélek után. Rendes 4 
szobából álló lakás, nagy kerttel. A megválasztott 
csak egy sikeres próbaév után véglegesíttetik. Szemé-
lyesen megjelenők előnyben részesülnek. Zongora-
tanításban jártasok szép mellékjövedelemre számít-
hatnak. Pályázati határidő f. évi augusztus 16-ig 
délelőtti 10 óráig bezárólag, mely alkalommal a 
választás is megejtetik a borossebesi róm. kath. 
iskolahelyiségben. A kérvények Szirmay János róm. 
kath. plébánoshoz intézendők. Buttyin (Aradmegye). 

( 9 2 5 - 1 - 1 ) 
V ö l c s e j (Sopronmegye), egy róm. kath. osztály-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 300 frt, 
bútorozott szoba, 4 ster tűzifa. Az állás, melyre 
augusztus 2U-ig folyamodhatni, tanévközben hasonló 
állásért el nem hagyható. (937—III—1) 

S z o k o l y á r a i Hontmegye) ref. másodtanító keres-
tetik. Fizetése 300 fr t és 100 frt államsegély, búto-
rozott szoba fűtéssel. Kötelessége a kiszabott osztá-
lyok vezetése okt.—máj. Állás okt. 1-én elfoglalandó. 
Kérvények Diósjenőre espereshez czímzendők augusz-
tus 31-ig. (955 - 1 - 1 ) 

A t l s zasza lók i ev. ref. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Javadalom: 19 fr t 60 kr az egyház-
tól, 20 frt a községtől; 12 köböl 3 véka rozs, ugyan-
annyi árpa, 10 hold szántóföld (1100 Q-öles), 3 hold 
kaszáló, ugyanannyi legelő, 1 öl kemény tűzifa, 
5 font marhafaggyu, őrlés. Tandíj: fiútól 1 véka árpa, 
1 csirke, 18 k r ; leánytól ' / j véka rozs, '/s véka árpa, 
1 csirke, 18 kr. Stóla. Két köblös föld ugarlását, 
szántását, termésének behordását egyház teljesíti. 
Kenderföld ugarlása, szántása. Kötelesség: I—VI. 
vegyes osztály tanítása, kántori teendők és kanonikus 
órák végzése. Állandósítás próbaévhez kötve. Pályá-
zati határidő augusztus 12. Szász Gusztáv ev. ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (927—II—1) 

Oturai r. kath. népiskolánál egy tanítói állomás 
betöltendő. Fizetés, ismétlő-oktatásért is 350 for int 
készpénz, bútorozott szoba fűtéssel. Vallás-erkölcsös 
nevelés és istentiszteleteknél való közreműködés kí-
vántatik. Temetések után és egyéb mellékjövedelem 
remélhető. Zenében jártasak előnynyel bírnak. Tan-
nyelv: magyar-tót. Az állomás szeptember l-jével 
elfoglalandó. Kellőleg fölszerelt folyamodványok alul-
írottra augusztus 10-ikéig küldendők. Ó-Turán (Nyitra-
megye), 1899. julius 15. Lángh Rudolf, esperes-
plebános. ( 9 5 6 - 1 - 1 ) 

A turóczszentpé ter i kántortanítói állomásra 
augusztus végéig pályázat hirdettetik. Évi jövedelem 
állami segélylyel 400 frt. Pályázhatnak okleveles 
tanítók, de okleveles tanítónők és óvónők is, a kik 
az orgonában annyira jártasak, hogy az istenitiszte-
letnél segíthetnek. (957—1—1) 

Spácza (Nagy-Szombat mellett) r. k. tanító keres-
tetik. Fizetése 300 frt, bútorozott szoba fűtéssel. 
Tanítási nyelv: magyar, tót. Folyamodványok az 
iskolaszékre czímezve küldendők. Az iskolaszék meg-
bízásából Jakubéczy Gyula, főtanító. (958—I—1) 

Xarna-Eörs fiókegyház r. kath. iskolájához az 
önálló tanítói állomásra pályázat hirdettetik. A meg-
választandó kötelessége : a haladók és ismétlők osz-
tá lyát vezetni s a faiskolát kezelni. Javadalma: egy 
szoba, kamra, konyha helyiségekből álló lakáson 
kívül 400 forint, a községi pénztárból havi előleges 
részletekben fizetve; ez összegben benfoglaltatik a 
házikert és váltsága is. Az állomás szept. 1-én elfog-
lalandó. Okmányokkal fölszerelt kérvények aug. 15-ig 
Erk-re (Hevesm.) dr. Zudar Sándor lelkész, iskola-
széki egyh. elnökhöz küldendők. (986—I—1) 

Ig lón mult tanévben államilag képesített oki. 
fiatal, ker. tanító elemi, polgári esetleg gimn. alsóbb 
tanulókhoz szeptembertőt nevelőül ajánlkozik. Czím: 
Hajtmanszky, tanító. Abaúj-Szántó. (987—I—1) 

A hliniki izr. nyilvános népiskolánál f. évi szep-
tember hó 1-én 400 frttal javadalmazott tanítói állás 
töltendő be. Az előadási nyelv tisztán magyar. Nőt-
len pályázók kéretnek folyamodványaikat tanítói 
oklevelükkel együtt 1899. augusztus hó l-ig Nóvák 
Samu iskolaszéki elnökhöz, Hliniken, Trencsénmegye, 
beküldeni. Hlinik, 1899 julius 14 én. (872-11—1) 

Pályázat az andornaki ref. tanítóságra. Fizetés 
231 frt államsegély, 80 frt haszonbér értékű 6 hold 
szántóföld, 50 f r t értékű házikert, mintegy 16 köböl 
gabona, 16 frt párbérpénz, ismétlődíj, közmunka-
váltság és fűtéspénz 31 frt, stóla. Ujonan átalakított 
szép lakóhely. Tanítvány 12. Pályázat aug. 10-ig 
lelkészhez küldendő Makiárra, postahely Heves-
megyében. (1008—I — 1) 

Á fe lsö- ireghi (Tolnám.) róm. kath. iskolaszék 
augusztus 15-ig terjedő határidővel a megüresedett 
osztálytanítói és segédkántori állásra havi előlegek-
ben kiutalványozandó 400 f r t készpénzfizetéssel, 
melyben 25 frt általányban egy bútorozott szoba és 
a fűtés is benfoglaltatik, ezennel pályázatot hi rdet . 
F.-Iregh, 1899 julius 14. Róm. kath. iskolaszék. 

(910—1-1) 
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A jákó-hodos i V. oszt. községi iskolához ref. 
vallású kántortanítói állásra pályázati határidő augusz-
tus 4. Fizetés: lakás és kert, 100 fr t tandíj, 21 hold 
föld (adóját a tanító fizeti), 3 öl tűzifa. Kántori 
teendőkért 200 fr t értékű rozs és zab és a stóla. 
Ötödéves korpótlék az államtól. Orgonázásban jár-
tasok előnyben részesülnek. Kérvények az iskola-
székhez küldendők, u. p. Szalárd, Biharmegye. 

(1003—II—1) 
A fe lsö-s ipéki (Hontm.) róm. kath. iskolához tanitó 

kerestetik. Javadalma terményekben államsegélylyel 
együtt 400 frt. Lakás természetben. Orgonálás meg-
kívántatik. Képezdevégzett i t t szerezhet gyakorlott-
ságot az orgonálásban. Az állomás önálló. Határidő 
augusztus 15. Iskolaszék. (1002—1—1) 

A s o m o g y v á r i róm. kath. iskolaszék a meg-
üresedett ké t osztálytanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Fizetés egy polgári évre egyenkint 400 f r t 
készpénz, az ismétlők oktatásáért 15 frt, mellék-
jövedelemre számíthat, csinos bútorozott szoba fűtés-
sel. Kötelességeik a kijelölt osztályban s az ismétlő-
iskolásokat is az előírt tanterv szerint oktatni és a 
kántorság minden ágában segédkezni. Fölkéretnek 
azon okleveles nőtlen tanító urak, kik ezen állo-
másokat elnyerni óhajtják, hogy kellően fölszerelt 
kérvényeiket augusztus hó 10-ig az iskolaszékhez 
czímezve küldjék be. Lukács Ferencz plébános, iskola-
széki egyházi elnök. Rozsics Géza főtanító, iskola-
széki jegyző. (997—11—1) 

A h o s s z u s z e g - ü v e g h u t a l róm. kath. tanítói 
állomás megürült s erre f. é. augusztus hó 15-re 
csőd nyittatik. Ez állomás évi jövedelme : egyszobás 
lakás s mellékhelyiségeken kívül áll a 121 f r t állami 
segélylyel együtt 300 frtban. Nyelv : magyar-német. 
Pályázni óhajtók kellőleg fölszerelt kérvényeiket 
alulírotthoz küldjék be. Léka, 1899. julius 18. Ber-
talaiiflFy Gyula, iskolaszéki elnök. 

Hámortó i (Vasm.) róm. kath. tanítói állomás meg-
ürült s erre f. é. aug. 15-ére csőd nyittatik. Ez állomás 
kétszobás lakás s mellékhelyiségeken kívül évi jöve-
delem a hitközségtől 330 frt, államsegélyből 70 frt, 
összesen 400 fr t . Nyelv : német-magyar. Pályázni 
óhajtók kellőleg fölszerelt kérvényeiket alulírotthoz 
küldjék be. Léka, 1899. julius 18. Bertalanífy Gyula, 
iskolaszéki elnök. (996—I—1) 

A temesmegyei N é m e t s z e n t p é t e r községében 
újonnan szervezett óvónői állásra pályázat hirdettetik. 
Felhivatnak mindazok, a kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy a képességi okmánynyal felszerelt 
kérvényüket folyó évi augusztus hó 15-ig a német-
szentpéteri községi iskolaszék elnökéhez nyújtsák be. 
Az óvónő számára megállapí t tatot t 300 f r t évi 
fizetés és két szobából álló szabad lakás, konyhával, 
élés- és fa-kamarával. Németszentpéteren, 1899. évi 
julius hó 16-án Hidegkúty József, közst'gi iskola-
széki elnök. (888—1—1) 

A 6 osztályú ho l i e s t izr. népiskolánál a jövő 
tanév kezdetével egy tanítói állás betöltendő. Java-
dalmazás: 400 fr t törzsfizetés és 50 f r t lakbér és 
kertátalány. Pályázhatnak oly nőtlen okleveles taní-
tók, kik az énektanításban is jártasak. A pályázat 
lejár 1899. augusztus 12-én. Löbl Jónás, iskolaszéki 
elnök. (893-11—1) 

Az öcsödi (Békésm.) ev. ref. egyház g ö d é n y -
lapos i tanyai iskolájához tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés: 500 fr t készpénz, lakás, 1000 [7-öl 
föld használatával. Kötelesség: az elébe feladott 
növendékeknek egyházkerületi tanterv szerint taní-
tása, ismétlő-iskola vezetése. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Pályázók kérvényeiket augusztus 
18-ig alulírotthoz küldjék. Oláh Antal, ev. ref. lelkész. 

(892—H—l) 

H I R D E T E S E E . 

Kisebb s közép-nagyságú új 

t e m p i o m - o r g o e i á k 
szállításra készen jutányos árban eladók: S z a l a y 
Ci-yula műorgonaépítőnél Székes - F e h é r v á r o t t . 

(797—III —2) 

3S23E •Í-O+ojkk-O -:-o-:- E3ES30B0EEEE3EEEEC 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

P A J K R REZSŐ és T Á R S A 
B É C S , IX., H a r m o n i e g a s s e 8. , 

a jánl ja európai szerkezetű harmoniumrtit is. 
A gyönyörű hang, melyet az 
amerikai rendszernek elmés 
szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 
51—26—21 

Ár 60 frttól feljebb. 
4 frtos részletekben is. 
Képes árjegyzék ingyen ós bérmentve. 5 évi jótállás. 

Krónikus (régi) betegségek 
legbiztosabban gyógyíthatók a természetes gyógyító-
módokkal dr. P a l ó c z intézetében B u d a p e s t iX . , 
V á m h á z - k ö r ú t 7. Tanítók tetemes kedvezményben 
részesülnek. Ugyanott kapha tó : „Népszerű orvos i 
t anácsadó ." írta dr. PALÓCZ. Ára 3 korona. 

(873-IV-2) 

Sikár ló község határában fekvő bányatelepen 
egy 7 éves fiúgyermek mellé egy fiatal, képezdét 
végzett, róm. kath. vallású tanítójelölt kerestetik 

n e v e l ő ü l , 
ki egyszersmind a n é m e t nye lvből , valamint a 
h e g e d ű b ő l is képes legyen oktatást adni. Javadalom; 
teljes ellátás, 10 forint havi fizetés. Megkeresések 
Bl i sz tó t fa luban (Szatmárm.) Bozso I s t v á n állami 
tanítóhoz intézendők. Az állás azonnal elfoglalható. 

( 8 3 7 - 1 - 1 ) 

"Vidéki városban szeptember l-re 3 leányhoz egy 

izr. nevelőnő 
kerestetik, ki a n é m e t n y e l v e t t e l j e s e n bírja 
és a polgári iskolai tantárgyakból a leányokat vizs-
gára előkészítheti. Evi fizetés 300 forint és teljes 
ellátás. Bizonyítványok másodlatban, melyek vissza 
nem küldetnek, úgyszintén arczképek beküldése 
kívántatik. Czím: F l a m m Ignácz , Tátrafüred. 

( 8 2 6 — 1 - 1 ) 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A n a g y - k o l c s i ev. ref. egyház a „Néptanítók 

Lapja" 24—25. számában közölt feltételek mellett 
tanítói állomására a pályázati határidőt augusztus 
7-ig meghosszabbítja. Nem okleveles egyének is el-
fogadtatnak. (1004—II—1) 

ű u n a s z e g h i (Győrmegye) r. kath. osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 300 frt a hit-
községtől, 100 frt államsegély kérelmezve van ; csino-
san bútorozott szoba fűtéssel. Pályázhatnak okleveles 
tanítók és tanítónők. Pályázati határidő augusztus 15. 
Kérvények főtiszt, iskolaszéki elnök úrhoz Dunaszent-
pálra (Győrmegye, pósta Zámoly) küldendők. 

(1023—1—1) 
A dános i (Pestmegye) községi elemi tanítói állásra 

pályázatot nyitunk. A községi tanító kötelessége az 
elemi iskola vezetése és esetleg az ismétlősök okta-
tása. Tannyelv: magyar. A megválasztott állását 
szeptember 1-én tartozik elfoglalni. Javadalmazás: 
350 f r t készpénz, 2 hold kert, melyből '/s hold szőlő-
vel van kiültetve és szép kényelmes 2 szobás lakás, 
mellékhelyiségekkel. A kellőkép fölszerelt folyamod-
ványok nagyságos Miteky Sándor földbirtokos s 
iskolaszéki elnök úrhoz (Dános, u. p. Pilis) külden-
dők be. Pályázhatnak valláskülönbség nélkül okle-
veles tanítók. Kelt Alberti, 1899 julius 16. Dobro-
nyovszky Gyula ev. lelkész, iskolaszéki tag. 

(889—II—1) 
B á b o n y i (Somogym.) ev. reform, kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 24 hold 
föld, melyet maga míveltet, 19 frt készpénz, 20 mérő 
rozs, 10 mérő csutás kukoricza, gyermekektől 1 f r t : 
15—20 ; 3 öl kemény tűzifa, lakás, szép gyümölcsös-
kerttel, ismétlő-iskolásoktól 10 frt, okleveles tanítók-
nak 98 fr t államsegély. Pályázhatnak nem okleve-
lesek is, de ezek csak ideiglenesen választatnak meg. 
Pályázati idő augusztus 20. A hivatalt szeptember 
1-én köteles elfoglalni. A kérvények Bocsor Lajos 
ref. lelkészhez küldendők. (1007— II— 1) 

A za labér i róm. kath. elemi népiskolánál betöl-
tendő osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Évi lizetése 400 frt, egy bútorozott szoba és fűtésre 
i'a. Köteles az I. és II. osztályban heti 26 órán át 
tanítani, az ismétlőket utasítás szerint oktatni, a 
kántorságban és templomi teendőkben önállóan is 
működni. Oklevéllel fölszerelt kérvények 1899 aug. 
17-ig a plébánia-hivatalhoz küldendők. (1024—I—1) 

Duna. pa l aj község által fentartott községi kis-
dedóvodánál a lemondás folytán üresedésbe jö t t 
óvónői állásra ezennel pályázatot hirdetünk. A pályá-
zati határidő f. évi augusztus hó 12-ike, mely határ-
időn túl beérkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. Javadalom: havi előleges részletekben fize-
tendő 300 frt évi fizetés és szabad lakás. A megvá-
lasztandó óvónő állását f. évi szeptember hó 1-én 
köteles elfoglalni. Dunapatai, 1899 julius 15. I f j . 
Panka Pál, m. biró. Lesták Ödön, jegyző. 

( 8 6 8 - 1 - 1 ) 
A h o r n y á n ! (Trencsénm.) államilag segélyezett 

róm. kath. iskolánál tanítói állásra augusztus 17-ére 
pályázat hirdettetik. Fizetés: állami segély 268 frt, 
miliden tanköteles gyermek után (50—60) 1 frt, '/< 
mérő rozs, 'A mérő árpa; öt m. alá szántóföld, 12 
méter tűzifa. Lakás: 2 szoba, konyha, kamara, kis 
kert. Okleveles, tót nyelvben jártas tanítónők is 
pályázhatnak. Kérvények Miklósy Rezső plébánoshoz 
Bobothra küldendők. (948—1—1) 

F e t r ó c z i róm. katholikus tanítói pályázat. Fize-
tés: 450 f r t 50 korpótlékkal, melyből a fa és 'A telek 
értéke 29 frt. Lakás, kert. Tannyelv : tót-magyar. 
Iskolaszékhez czímzett kérvények az esperesi hiva-
talhoz Jenkére (Ungm.) küldendők julius 30-ig. 

(838—i—1) 

A kebele i (Zalam., u. p. Dobronak) r. kath. isko-
lához osztálytanítói állásra pályázat hirdettet ik. 
Fizetése évi 300 f r t államsegély, 100 frt a községi 
pénztárból, bútorozott szoba, fűtés és azobatakarítás. 
Az ismétlőket ís tartozik tanítani . Csakis okleveles 
tanítok és tanítónők pályázhatnak. Okmányok ang. 
hó 5-éig okvetlen beküldendők Páczner Károly fő-
tanítónak. Az állás szept. 1-én foglalható el. Az 
iskolaszék. (1020—1—1) 

A tapsonyi róm kath. népiskolához a jövő t an -
évre egy osztálytanítói állásra pályázat nyit tat ik. 
Fizetés: 300 frt , csinos szoba bútorzattal és té l i 
fűtéssel. 100 f r t államsegélyért, ha a megválasztott 
oki. lesz, azonnal folyamodik az iskolaszék. Férfiak 
és nők egyformán pályázhatnak. Kérvények a )de-
bánia-hivatalhoz intézendők. Bővebb felvilágosítást 
levélben szívesen ad Karbuczky Mátyás, főtanító. 

(1022-1-1) 
A márgai román és magyar tannyelvű községi 

népiskolánál a tanítónői állomásbetöltendő. Azállomás 
járandóságai: 400 forint készpénzfizetés, tisztességes 
lakás konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, 
szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás-
és közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamo-
dások 1899. évi augusztus hó 10-ig a krassószörény-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Pályá-
zók a kir. tanfelügyelőnél személyesen jelentkezzenek. 

(1013-1—1) 
A mura- szentmár ia l (Muraköz, Zalamegye) róm. 

katholikus elemi népiskolához tanító kerestetik. Fize-
tése 350 frt, lakbér 50 frt és 50 fr t ötödéves korpót-
lók. Csak okleveles nőtlen tanerők pályázhatnak, 
kik a magyar és horvát nyelvet bírják. Tannyelv 
magyar-horvát. Pályázók kellően fölszerelt kérvényei-
ket alulírotthoz augusztus 25-ig nyújtsák be. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Hergár István esperes-
plebános, iskolaszéki elnök. (1017—1—1) 

Az óbébai (Torontálm.) római katholikus kántori 
állás elhalálozás folytán üresedésbejövén, arra ezennel 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. az uradalmaktól 
40 frt készpénz negyedévi utólagos részletekben; 
2. 28 hl. 1-ső oszt. buza; 3. '/a hold kukoriczaföld 
élvezete, (bevetve és behordva az uradalom által); 
4. négy szekér szalma ; 5. 2000 hivő utáni stóla, (körül-
belül 200 fr t) ; 6. párbér havonkint 50 kr., (körül-
belül 120 forint; 7. szabad lakás (3 szoba, konyha, 
kamara, pineze) és 1 / > hold házikert élvezete. Folya-
modók személyesen jelentkezzenek alulirottnál 
augusztus 15-ig, mikor is az állás azonnal be fog 
töltetni. Német nyelvben jártasak előnyben részesül-
nek. Ó-Bébán (Torontálmegye), 1899. évi julius hó. 
Schlinger József, róni. kath. plébános. (911—1—1) 

Betöltendő az A g r i s községben szervezendő állami 
elemi iskolánál évi 400 frt fizetésből és szabad 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 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1899. évi augusztus hó 15-ig Aradvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Megjegyez-
tetik, miszerint a helyi különleges viszonyok tekin-
tetbe vételével izraelita vallású okleveles tanítók 
előnyben részesülnek. Yaijassy Árpád. Aradvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. (95/h—I—1) 

A sár - szentmik íős i róm. kath. iskolához segéd-
tanító kerestetik. Fizetése egy polgári évre 300 f r t 
s egy bútorozott szoba. Teendője : az iskolaszék 
által kijelölt osztályok vezetése Tanítójelöltek is 
folyamodhatnak. A kérvények aug. 15-éig az iskola-
szék elnökéhez, főt. Nyers István esperes-plebános 
úrhoz Sár-Szent-Miklósra küldendők. Az állás szept. 
4-én elfoglalandó. (1021 - I—1) 
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Tanyai iskolába tanítónak kerestetik tanításban 
jártas ev. ref. (nőtlen) tanítójelölt, kinek kötelessége 
szabad idejében és a nagy szünidőkben gazdasági 
felügyelői teendőket, végezni. Javadalmazás egy évre 
100 írt és teljes ellátás. Pályázatok f. é. augusztus 
18-áig pernyési bérgazdaság Nagy-Rába küldendők. 

(909—11—1) 
A k i r á l y f a l v a i (Vasm.) r. kath. népiskolánál a 

segédtanítói állás megürülvén, arra ezennel pályázat 
hirdettetik. Kötelessége egy osztályt önállóan vezetni, 
a kántori teendőkben segédkezni. Fizetése: kész-
pénzben 250 fr t , ellátás (mosás és világítás nélkül) 
a kántortanítónál — 100 frt, összesen 350 frt, szükséges 
bútorzattal ellátott szoba, fűtéssel. Tannyelv magyar-
német. Kellőleg fölszerelt folyamodványok augusztus 
15-ig az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Az állomás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Baumgartner Ferencz 
cz. kanonok, esp.-pleb., isk.-sz. elnök. 

(1016—I—1) 
Kupi ref. kántortanítói állásra pályázat hirdet-

tetik. Fizetése 6 hold föld, adóját egyház fizeti, 
munkálja, trágyázza; 12 mérő rozs, 4 mérő buza, 
2 öl kemény hasábfa, 60 frt , 50 tanköteles után 
1 frt tandíj, stóla szabályzat szerint, 105 f r t állam-
segély, lakás, kert, gyümölcsös. Pályázók jelentkez-
zenek aug. 15-ig Balla Dezső lelkésznél. Ivup, p. Pápa-
Kovácsi, Veszprémin. (1018—II—1) 

A t ó t k e s z i i (Tolnám.) róm. kath. iskolához osz-
tálytanító kerestetik. Fizetése polgári évre 200 frt 
havi részletekben előre, a kilencz havi tanidőre élel-
mezés a k.-tanítónál, bútorozott szoba fűtéssel. Köte-
lessége : az iskolaszék által kijelölt osztályban taní-
tani, a kántoriakban segédkezni, az ismétlőket oktatni 
és íövendékeit templomba vezetni. Okleveles, esetleg 
képezdevégzett tanítók kérvényeiket az iskolaszék 
elnökéhez augusztus 20-ig küldjék be. Tótki szi, 1899. 
jul. 19. Pintér Ferencz, k.-tanító. (995—1—1) 

Pályázat a n a g y b e s s e i (Barsmegye) pracorans 
tanítói állásra. Fizetés: 1. Kés;zpénz 172 f r t 80 kr. 
2. Buza 9 szapu vagy 54 frt . 3. Árpa 3Vi szapu vagy 
16 frt. 4. 2 akó bor vagy 14 frt. 5. 2 öl fa vagy 
24 frt. 6. 14 mázsa széna vagy 15 frt. 7. Szántóföld 
7 hold vagy 100 frt. E föld adóját az egyház fizeti 
és minden munkáját az egyház végzi vagy e helyett 
munkaváltság 25 frt. 8. Kert 3 darab. 9. Tandíj 
minden tanítványtól egy véka árpa, 40 kr, egy csirke 
vagy 32 fr t . 10. Temetések kánon szerint. 11. Szép 
űj lakás melléképületekkel. 12. 4 hold ajándékföld 
haszonélvezete. Kötelesség: a) a tanítványok szak-
szerű oktatása, h) templomi funkezió teljesít&se s más 
egyházi teendők. Kíllően fölszerelt kérvények f. évi 
aug. 20-ig alulírt espereshez tetjesztendők. A meg-
választandó tanító állását f. évi szept. havában tar-
tozik elfoglalni. N.-Salló, 1899 jul. 18. Juhász Gábor, 
barsi ref. esperes. (1015—I—1) 

A háromszékvármegyei „Erzsébet" árvaleány-
nevelő intézetnél üresedésben levő s a „Néptanítók 
Lapja" f. évi 25-ik számában hirdetett tanítónői 
állásokért augusztus hó 20-ig lehet folyamodni. A 
pályázati határidő tehát egy hónappal meghosszabbít-
tatik. Báró Szentkereszty Stephánie, intézeti elnök. 

(1I126-I—1) 
O r l o v á t község megüresedett óvónői állására ezen-

nel pályázat hirdettetik. Az ezen állással egybe-
kötött jövedelmezések a következők: 1. 300 f r t évi 
tzetés, 2. szabad lakás, 3. 3 öl kemény tűzifa, 3 öl 
szalma és 3 f r t irodai átalány. Felhivatnak mind-
azok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy kér-
vényeiket és elméleti képzettségüket igazoló ok-
mányaikat alulírott óvodai felügyelőségnek f. évi 
augusztus 15-ig küldjék be. Kelt Orlováton, 1^99. 
julius hó 15-én. A községi óvoda felügyelősége nevé-
ben elnök liiv. távol, Markucz Márk, alelnök. 

(950—III - 1) 

Pályázat róm. kath. kántortanítói állásra I l laván , 
Ti;encsénmegyében, melynek javadalmazása áll: 600 
frt, majdnem kizárólag készpénzben, több forrásból 
és különböző időben fölveendő ; szép lakás, kert és 
tűzifa. Pályázók a f. évi augusztus 17-ikén délelőtt 
megtartandó konkurzuson lehetőleg személyesen jelen-
jenek meg, folyamodványaikat pedig az alulirotthoz 
küldjék. Dr Chorényi József, esperes-plebános. 

(.1025-111-1) 
S z i l á g y - S á m s o n b a ev. ref. okleveles orgonista 

kántor-tanító kerestetik. Fizetése : tisztességes lakás 
kerttel. 400 frt készpénz az egyház pénztárából, 
16 fr t fapénz. Kétboglyás kaszáló. 1 hold 270 \ -öl 
szántó. Stóla. Tandíj I-ső ossztályosoktól 8 kr, II-iktól 
16 kr. Felsőbb osztályosoktól 32 kr. Minden tanuló-
tól egy csirke vagy annak az ára. Iskolába feljárók 
száma 100. Kötelessége a gyermekek törvényszerű 
oktatása s a kántori teendők végzése. Megjegyzendő: 
A jövő évben a község az állami iskolát alkalmasint 
felépíti 3 tanterem és egy tanítói lakással. Az egy-
ház az állammal szerződést kötött arra nézve, hogy 
államosítás esetén az egyik tanító reform, vallású 
legyen, ki az egyháznál a kántori teendőket köteles 
lesz végezni s ezért az egyház 100 frtot, a stólát és 
a földeket adja. Pályázati határidő augusztus 4. Föl-
szerelt kérvények Viski Pál esperes úrhoz Zovány 
(Szilágyra.) küldendők. Az állomás szejitemberre el-
foglalandó. (817—1—1) 

Pozsony megyei m i k o h a l i pusztára nyugdíjban levő 
magyar-tót nyelvű tanító kerestetik. Járandósága 
körülbelül 15 tanuló után havonta egy korona, lakás, 
fűtőfa, kert, föld. Megkerestessék : Sommer Károly, 
jószágvezető Nagy-Lévárdon. (1014—III- 1) 

E I B D E T E S E E . 

I 
:j Polgári képezdét végzett l a n í l A u ö keres- á 
;j tetik két leány mellé. Német vagy í'ranc/.iat £ 
íj beszélők előnyben részesülnek. N . -Sombor ',] 
j: (Kolozsm., pőstaliely). K e r e s z t e s y J . a j o s . ,H! 
|j (863 - l - l ) I 
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Előfizetési felMvás 

NÉPTANÍTÓK LAPJA-ra. 
• -*ä-><«sS  

E l ő f i z e t é s i ár: 
Egész évre ... 5 frt — Icr. 
Félévre 2 frt 50 kr. 
Xcgjcdévre ... 1 frt 25 kr. 

Előf ize tés t p e d i g naptári é v -
n e g y e d s z e r i n t k ikerekí tet t e g y 
é v n e g y e d n é l k e v e s e b b időre n e m 
fogadunk el, s az előfizetési pén-
z e k ezen i g a z g a t ó s á g h o z kü lden-
dők be. 

A m, hír. tnd.-egyetemi 
nyomda iyazyatósága. . 

Budapest, I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



Budapest , 1899 augusztus 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 uép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknel min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő*. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasabu sora 60 kr. Ezek a díjak ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM UTCZA 17. SZÍM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉB S. 

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

, ̂  * 
(•yakorlati iráimtli. 

A megélhetés nehézségerg^zaporodó 
életigények a nevelés és ranítás terén 
is újabb és újabb követeim ényeket 
támasztottak s hova-tovább líangosab-
ban nyilatkozik meg az a — különben 
sem mai keletű — kívánalom, hogy az 
iskola ne csak elméleti ismereteket 
nyújtson, hanem a gyakorlati élet köve-
telményeit is szem előtt tartván, a meg-
élhetést is könnyítse meg, a gazdasági 
fejlődést is mozdítsa elő s ezzel a nép-
jólétet fokozza. 

A népiskola tanterve eddig is szem 
előtt látszott tartani ez irányt, szolgálni 
látszott a nép életigényeinek, mert a 
házi ipar, női kézimunka elemeit, a 
gazdasági és kertészeti oktatást bevette 
körébe. 

Hogy mily kevés sikere volt a tanterv 
e rendelkezéseinek, hogy ez az egész 
dolog csak papiroson (? Szerk.) volt meg, 
arról a tapasztalat mindenkit meggyőz-
hetett. Sok oka volt ennek. Nem czélja 
e soroknak, hogy ezeket az okokat 
kimutassa. De elkésett dolog is lenne. 

Midőn az oktatás gyakorlati iránya 
érdekében szót emelek, a gazdasági 
irányú gyakorlati oktatást értem első 
sorban. Nem csekélylem én az ipar-
szerű kézügyességi oktatás jelentőségét, 
sőt ennek nagy fontosságát nagyon 
elismerem, azonban másodrangú kér-

désnek tekintem, mely főképen az 
előbbinek szolgálatában kell hogy álljon. 

A tényleges viszonyok jelölik ki az 
utat itt is teendőinkre nézve. Mivel 
Magyarország lakosságának 75°/'o-a föld-
mívelésből él, ez a körülmény megha-
tározza azt is, hogy gyakorlati oktatá-
sunknak gazdasági irányúnak kell lennie. 

Mit tet tünk e téren a m ú l t b a ! A 
népiskola nem tett semmit, — A szak-
oktatás ? A földmíves- és vinczellér-
iskolák, hogy mennyiben nem szolgál-
ták és nem szolgálják jelenleg sem a 
legalsóbb néposztálynak gazdasági érde-
keit, arra e lap f. é. 2. számában 
rámutatni igyekeztem. És hogy ez így 
van és nem másképen, bizonyítja szak-
tekintélyek állítása is, mely a föld-
míves-iskolákról ekképen nyilatkozik: 
„Érezzük, hogy szakoktatásunk egész 
rendszere gyökeres átalakításra szorul, 
hogy a földmíves-iskolákkal nem értünk 
teljesen czélt s hogy méginkább ki kell 
terjesztenünk a szakoktatást a népre is." *) 

A gazdasági gyakorlati oktatás ki-
terjesztésére nézve egypár jelentős lépés 
történt, mielőtt még a gazdasági irányú 
ismétlő-iskolák szerveztettek volna. így 
a szentimrei (Somogymegye) földmíves-
iskola tanítószemélyzete a szomszédos 
községek iskoláiban az ismétlő-iskolai 

*) Magyarország földmívelése. Kiadja a földmíve-
lési minister. Bevezetés. XVII. 1. 

Lapunk :í 1-ik számához két melléklet van csatolva. 
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tanulóknak s a felnőtt kisgazdáknak 
is adott oktatást, 600 holdat meg-
közelítő gazdaságában pedig gyakor-
lati kiképzést; a szegzárdi szőlőszeti 
és borászati tanfolyam nemcsak a nép-
iskolai, de a polgári iskolai tanulókat 
és az érdeklődő felnőtt egyéneket is 
bevonta oktatása körébe. 

A gazdasági ismétlő-iskolák életbe-
léptetése nagyfontosságú lépés volt a 
gazdasági oktatás népszerűsítése terén. 
Ez az intézmény leghűbb kifejezője 
ama legújabb felfogásnak, hogy az 
iskolának át kell hidalnia a közte és 
a gyakorlati élet közt tátongó űrt, 
hogy az iskolát s legfőképen a népisko-
lát gyakorlati iránymá kell tenni. 

Azonban mindaz, a mit mi magyarok 
ez irányban elértünk, eltörpülnek a 
külföld által produkált enemű eredmé-
nyekkel szemben. 

Csodálkozás fog el bennünket, mikor 
a külföld munkásságát vizsgáljuk azon 
a téren, a melyen az az alsóbb néposztá-
lyok produktív képességének kifejlesz-
tésén fáradozik; pl. Angolország, Dánia, 
Norvégia, Svédország, Francziaország. 

Angliában egyes városok ezreket 
fordítanak az iparoktatás emelésére. 
Kis városkák 20—30 ezer forintot 
költenek ipariskolákra; London maga 
tisztán községi pénztárából 7 — 8 száz-
ezer forintot áldoz e célra évenkint. 
A városokon kívül az ipartestületek, 
a megyei tanács, az angol társadalom 
minden rétegére kiterjedő nagy nemzeti 
egyesület, egyesek, végre az állam maga 
is pazar kezekkel hoznak áldozatot az 
iparoktatás czéljaira. Pedig a mi Angliá-
nak az ipar, az nekünk a földmívelés. 

A magyar nép százezrei a tél 3 — 4 
hónapját tétlenül töltik. Mily munkaerő 
vész el ez idő alatt azért, mert nem 
értékesíttetik! ? 

Svéd- és Norvégországban mintegy 
28 parasztegyetem működik azon, hogy 
„a földmíves és iparos nép serdültebb 
fiait és leányait bevezessék ama tudo-

mányok ismeretébe és ama gyakorlatok 
ápolásába, a melyeket a korszellem és 
az életviszonyok megkövetelnek." 

Milyen derék munka folyik ezeken 
a parasztegyetemeken! Könyvviteltan, 
egészségtan, természettani ismereteknek 
a gazdaságot érintő részletei, állam-
igazgatás,községi adminisztráczió, megyei 
és állami adózás, nemzetgazdaságtan 
életbevágó kérdései: gazdasági egyesület, 
bankügy, biztosítási ügy, mind az elő-
adás tárgyait képezik. Mindezekben 
otthonos a slöjd. „Kémiai stúdiumok 
egészen a gazdasági életnek vannak 
szentelve, botanikájuk szintén; amab-
ban a termőföld és trágyázás kérdése, 
emebben pedig a gazdasági növények 
életföltételeinek megértetése teszi a 
studium fontosságát. Ugyanily mélta-
tásban részesül a zoológia és egészség-
ügytan — főleg az emberre és házi 
állatra vonatkozólag." 

És az iskola mívelő hatása meglát-
szik az egész népen. „Tíz-tizenöt mért-
földnyi kerületben példázza a vidék 
egy-egy iskola fejlesztő hatását. Földjük, 
kertjük jól gondozott, fedelök alatt a 
vendéget tisztaság és kényelem fogadja; 
könyvtár és telefon a szükséges házi 
bútorok közé tartozik. I t t a népnek 
modern intézményekben fejlődött fia 
megnyitja egyszerű köre hajlékának 
ajtaját, hogy rajta a világszellem örökké 
friss fuvallata betérjen. Ezt míveli 
Svédországban sok derék férfiú, kik a 
parasztság megnemesítésével törődnek. 

„Boldognak érzém magamat — úgy-
mond Guttenberg *) — bogy e népet 
munkássága ez útján figyelemmel ki-
sérhetém s hogy tanúja leheték a skan-
dináv népszellem virágzásának. Erősebb 
és fejlettebb ez a szellem már ma is 
a világ bármely népeénéi." 

*) Iskolai képek a jövő századból. Ára 30 kr. 
Tudtommal a derék szerző ingyen is megküldi e 
munkáját mindazon tanítóknak, kik ez iránt levelező-
lapon megkeresik. (Budapest VIH., Rökk Szilárd-utcza.) 
Nem tudom eléggé ajánlani ezt a figyelemre méltó 
kis müvet az érdeklődők figyelmébe. 
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Nálunk a gazdasági ismeretek nép-
szerűsítése terén csak most tettük a 
kezelő lépéseket a gazdasági ismétlő-
iskolák szervezésével. Azonban hosszabb 
idő szükséges ahhoz, míg ez teljes 
hatását kifejtheti s az egész országra 
kitérj edőleg szervezve lesz. 

Követésre méltó példát nyújt e téren 
az az egypár polgári iskola, a melyek 
gazdasági studiumokra is kiterjesztik 
figyelmüket. Nem lehet eléggé méltá-
nyolni azt a törekvést, mely ezt az 
iskolát a gyakorlati élet számára elő-
készítő, nevének igazán megfelelő pol-
gári iskolává akarja tenni. 

Hevesmegyében a pásztói állami 
szőlőtelep olyatén felhasználásán fára-
dozik a megye nagymunkásságú kiváló 
tanfelügyelője, bogy ott az állami pol-
gári iskola növendékei a szőlőszetben 
és gyümölcsészetben külön szaktanító 
által állandóan oktatást nyerjenek. 

Nem volna szabad e tekintetben a 
gimnáziumoknak sem elzárniok kapu-
jokat az eminenter életkövetelmények-
kel szemben, sőt még egyetemeinknek 
sem. Az egész magyar társadalom ma 
is keserű szemrehányással emlékezik 
meg azon eljárásról, hogy a mezőgaz-
daság előadására azelőtt a műegyetemen 
fentartott tanszéket beszüntették a 
nélkül, hogy ez ellen mezőgazdasági 
körökben a közvélemény idejekorán 
nyilvánulhatott volna és hogy egyetemi 
hallgatóinknak nem csekély része, mely 
földbirtokosok fiaiból kerül ki, a kiknek 
jórésze saját földbirtokát fogja valaha 
kezelni, vagy pedig, kiknek állásuknál 
fogva a mezőgazdaság viszonyairól tu-
domást kellene venniök, — ez irányban 
teljesen tájékozatlanul kerül ki az 
életbe. 

Avagy ki nem látja, ki nem érzi, 
hogy a középiskolákból, tanítóképzőkből 
kikerült ifjúság mit sem sejt azokból 
a gyakorlati életben nélkülözhetetlen 
tudnivalókból, a mikre Svédországban a 
parasztifjuságot is megtanítják, úgy, 

bogy azok a parasztiskolák méltán 
valódi plántakertjei „az állam és község 
leendő tisztviselőinek" !? 

De nemcsak a technikai élet terén, 
hanem a magasabb szellemi mívelődés 
terén is nevelni kellene a népet! 

Annak a mozgalomnak, mely a sza-
bad lyczeumot a fővárosban létrehozta, 
nem volna szabad ott elszigetelve ma-
radnia, de ki kellene terjednie — fiók-
intézetek alakítása útján — az egész 
országra, vagy ennek legalább is minden 
városára. 

Hogy mit mivel e téren a Nyugat, 
az is valóban bámulatra méltó. 

Működik Angolországban a többek 
között egy egyetemi telep, melynek czélja 
az egyetemi tanítást az alsóbb osztá-
lyokra nézve is megközelíthetővé tenni. 
„Az egyetemek elküldik legjobb tanít-
ványaikat a munkások közé azzal, hogy 
viszonyaikat tanulmányozzák, jogos tö-
rekvéseiket előmozdítsák, küzdelmeiket 
szervezzék, szóval: vezessék őket. Azt 
hirdetik, hogy mindenki teljesítse pol-
gári kötelességét az alsóbb osztályokkal 
szemben és hogy ebben gyakorlatot 
szerezzenek, elküldik hallgatóikat a kül-
városba és a vidékre, bogy ott a munkás-
nép Ínségén enyhítsenek, hogy eljárjanak 
lakásaikba őket vigasztalni, a jótékony 
egyesületekbe róla gondoskodni: oda 
küldik, hogy fáradjanak a nép felvilá-
gosításáért, megnyugtatásáért, jogos kí-
vánalmaiknak teljesítéseért, sőt mulat-
ságokat rendezzenek szórakoztatására. 
Oda küldik őket, hogy a barátság és 
testvériség igéit hirdessék, meggyőzzék 
a munkást, hogy vannak barátjai, hogy 
az elválasztás, mely közte és a többi 
osztályok között mutatkozik, nem szük-
ségszerű, végre is a társadalom érdeke 
csak egy lehet, mert az egész társa-
dalmi szervezet az egyetemlegesség el-
vén alapszik.*) 

Ilyen munka folyik távol Nyugaton, 

*) Földes Béla: Társadalmi gazdaságtan. II. kötet . 
30* 
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a mely munka szükségességének nálunk 
még csak a sejtelme dereng! 

S kiket illet ama nemzet átalakító 
feladat nagy munkája, a mely egész 
oktatási rendszerünk gyakorlati irány-
ban való átalakítása érdekében a nem-
zetre vár? 

Sokan azt mondják: az államot. Hát 
a mi az államot illeti, kétségtelen ki 
kell vennie a részét ebből a munkából 
részint az irányító, részint anyagi segé-
lyezés alakjában. 

De bármennyire is fontosnak és szük-
ségesnek tartom is az állam istápoló 
befolyását ebben az irányban, sokkal 
lényegesebbnek, sokkal hatályosabbnak 
ós nélkülözhetetlenebbnek Ítélem a 
magyar társadalom befolyását és közre-
munkálását. 

Yan nekünk vagyonos, jólétben élő, 
művelt közönségünk, a hol megvan az 
intelligenczia és megvan az anyagi erő 
is. Ezek egyszersmind a naponkinti köz-
vetetten érintkezés következtében leg-
jobban ismerik a nép ügyét, baját, 
szükségleteit, szenvedéseit, tudják azt 
is, hol min kellene segíteni, a nép 
bajain enyhíteni. Nekik kellene az ügy 
élére állaniok, nekik kellene a paraszt-
egyetemekhez hasonló irányú intézmé-
nyeket nálunk is megteremteniük. 

De a magyar társadalom siket a 
nemzet közszükségleteivel szemben! 

Altalános a panasz a nagy gyermek-
halandóság miatt. De hol találtunk 
még orvosokat, a kik népies előadáso-
kat tartottak volna az egészségtani is-
meretek általánosítása végett? 

A törvények labirintusában még szak-
férfiaknak is gondot ad tájékozódni. 
De hol találtunk még ügyvédeket, köz-
igazgatási hivatalnokokat, kik a min-
dennapi életben lépten-nyomon szük-
séges tudnivalók felől felvilágosították 
volna a tájékozatlanokat?! 

Mindenki csupán csak kenyérkereset-
nek tekinti saját számára tudományos 
ismereteit s egyedüli törekvése minél 

nagyobb haszonnal kamatoztatni azt 
önmaga számára. Túlzott önzés a mai 
társadalom vezérszelleme, mely udvar-
házának határain túl jót tenni ingyen 
nem hajlandó ! Ez a magyar társadalom 
egyik kiáltó bűne! Ezért van az, hogy 
alig esik nálunk érintkezés a különböző 
társadalmi osztályok közt, ezért van az, 
hogy mikor szükség lenne rá, nem ért-
jük meg egymást. 

És Nyugaton nem a társadalom hozta-e 
létre azokat a nevezetes intézményeket, 
nem annak kezdeményezése, munkás-
sága útján jöttek-e azok létre? Hiszen 
a közvélemény ismeri legjobban a nép 
életszükségleteit, mert az érdeklődő tár-
sadalom kezét folyton a nép életerén 
tart ja. Csak a társadalom, és csakis az 
olyan éber társadalom képes az ilyen 
alkotások létrehozására. Az állam csak 
segélyezi a már meglévő alkotásokat, 
azokat, a melyeket a közszükség hatása 
alatt a társadalom teremtett meg; hozzá-
járul fentartásukhoz, kifejlesztésükhöz 
az egész nemzet hasznára, üdvére. 

így kellene annak nálunk is lenni! 
Mindaddig, míg a művelt társadalom 

érdeklődése föl nem keltetik, míg a 
művelt társadalom élére nem áll ennek 
a mozgalomnak, az állam minden igye-
kezete sem volna képes megteremteni 
azokat az intézményeket, a melyek 
szükségének érzete a társadalom köz-
tudatában kell, hogy gyökerezzék. 

A gazdasági ismétlő-iskolák, Gutten-
berg Pál kitűnő vezetése alatt működő 
„kézimunkára nevelő országos egyesü-
let" s a fővárosi szabad liczeum képezi 
csiráját azon mozgalomnak, mely a 
technikai nevelés és a tudományos is-
meretek közkincscsé tétele érdekében 
közhálára érdemes, derék vezető fór-
fiaink által alkottattak. A művelt magyar 
társadalmon a sor, hogy a korszellem 
követelményeit végre megértse. Vajha 
megértené! 

(Eger.) Fülöp József. 



30. SZÁM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 

Az „Eötvös-alap" Menza 
Akadémikája. 

Az „Eötvös-alap" orsz. tanítóegyesületnek 
fővárosunkban élő buzgó tagjai egyik legfőbb 
feladatuknak tekintik, hogy vidéki kartársaik-
nak jelesebb fiait, kik magasabb fokú tanul-
mányaikat itt Budapesten folytatják, az anyagi 
megélhetés küzdelmei közepette minden lehető 
úton-módon támogassák. Ebben a törekvésük-
ben egyik leggyümölcsözőbb s valóban elis-
merésre méltó az az áldozatkészség, melylyel 
a budapesti vendéglős urak (és úrnők) részé-
ről találkoznak, kik évről-évre bizonyságát 
adják humánus gondolkozásuknak, a magyar 
tanügy iránt érzett becsülésüknek és szere-
tetüknek, igaz hazafiúi érzésüknek, midőn az 
említett szegénysorsú tanulóknak asztaluknál 
erejükhöz mérten egy, vagy több helyet 
biztosítanak. 

Már az 1890. évben megalakult az ú. n. 
„Eötvös-alap Menza Akadémikája." S a mint 
az intézmény mindjárt megalakulásakor talál-
kozott a budapesti vendéglős urak nemes 
jótékonyságával, xígy évről-évre mind többen 
követik a szép példát, úgy hogy a lefolyt 
isk. évben már közel 100 tanító fia részesült 
a budapesti vendéglős urak hálára kötelező 
áldozatkészsége következtében az ingyenes 
déli étkezés jótéteményében. 

Ezenkívül még hatan részesültek hosszabb-
rövidebb ideig az ingyen étkezés kedvezmé-
nyében a következő egyesületek jótékonysága 
következtében : „pesti izr. szentegyesület", 
„óbudai izr. hitközség", „óbudai izr. szent-
egyesület" és „izr. nőegyesület". 

Dr. Wlassics Gyula minister úr ő nagymél-
tósága, mint minden évben, úgy most is 
elismerését és köszönetét fejezte ki mind-
azoknak a vendéglős uraknak (és úrnőknek), 
a kik az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesületet 
a lefolyt isk. évben is támogatták az által, 
hogy az általa ajánlott szegény, de jeles 
tanulókat asztaluknál ingyen ebéddel látták el. 

A „Budapesti Közlöny "-ben közzétett minis-
teri elismerés és köszönet a következő ven-
déglős uraknak (és úrnőknek) szól: 

Drechsler Béla, Andrássy-út 25. Bittner 
József, VII., Csömöri-út 22. Csalányi Károly, 

IV., Ferencziek-tere 3. Glück Frigyes, „Pan-
noniaszálló", VIII., Kerepesi-út 3. Lippert 
Lajos, VII., Erzsébet-körút 13. Mulír György, 
VII., Kerepesi-út. Putzer György, IV., Deák-
tér 10. Stadler Károly, VII., Keleti pályaudvar. 
Aigner Károly, II., Margit-körút 89. Appel 
János, „Debreczenszálló", Kerepesi-út. Baue>-
János, I., Dísztér 7. Blaschka István, VI., 
Király-u. 110. Bojcsics Simon, I. Szarvas-tér, 
4. Burgermeister V., VII., Csömöri-út 18. 
Döklcer Ferencz, VI. „London-szálló". Dukasz 
Jakab, VII., Dohány-u. Ehm János, VIII., 
Kerepesi-út (Szikszay). Ehmann Pál, VII., 
Metropol-szálló. Farkas István, IV., Vámház-
körút 13. Fischer Zsigmond, VI., Teréz-
körút 4. Foltinyi Károly, VII., Orient-szálló. 
Förster Konrád, V., Váczi-körút 56. Fnkatsch 
János, I., Krisztina-tér 7. Galambos Ulrich, 
I., Ontő-utcza 1. Gundel János, V., Akadémia-
utcza 1. Gyáky Mihály, VII., Almássy-tér 3. 
Hasélbeck János, VI., Király-utcza 76. Hecker 
György, I., Egyháztér 1. sz. Özv Herlitschka 
Antalné, VIII., József-körút 48. sz. Herz 
Rezső, V., Váczi-körút 2. Hrnska János, VI., 
Kmetty-utcza 11 .Jahn Ede, VI , Andrássy-út 
42. Janisch Alajos, VIII., Kerepesi-út. Kern 
Ferencz, VII., Garay-utcza. Kirnbauer Mátyás, 
VII., Hársfa-utcza. Kleinhackt József, IX., 
Központi vásárcsarnok. Koch József, VI., 
Csengeri-u. 45. Kommer Ferencz, V., József-
tér 1. Kramer Miksa, V., Váczi-körút 10. 
Krist Ferencz, IV., Kötő-u. 7. Kubanek Venczel, 
II.. Fő-utcza 89. Kammer Ernő, Kis-hid-u. 7. 
Lantos D. Adolf, VI., Gyár-utcza. Leikam 
Ágost, II., Margit-körút 89. Mádai Lajos, 
VII., Kerepesi-út. Meyer György, VII., A Í S Ó -

erdősor 2. Miakits Mihály, VIII., Baross-u. 19. 
özv. Morbiczer Lőrinczné, VIII., Tavaszmező-
utcza 7. Müller Antal, IV., Újvilág-u. 1. 
Müller József, IL, Fő-utcza 8. Nagy Jenő 
József, I., Krisztina-körút. Neumann József, VII., 
Kerepesi-út. Noszek Ignácz, II., Alkotás-u. 
Pavelka Antal, VIII.. Rökk Szilárd-u. 14. 
Petanoyics József, IV., Mária-Valéria-u. 13. 
Petz Ágost, I., Iskola-u. Petz Nándorné, I., 
Virágh-u. 9. Ozv. Príbitzer Sándorné, IV., 
Korona-u. 2. Prindl Nándor, VI., Andrássy-út 
51. Psihál János, VI., Váczi-körút 9. Paulay 
Gyula, VIII., Sándor-u. 44. Bapos Árpád, 
VII., Csömöri-út 68. Beinprecht A., I., „Fiume 
szálló." Schartner János, VII., Wesselényi-
utcza 44. Schierer Károly, I., Rácz-fürdő. 
Schlaucher Ferencz, I., Alagút-u. Schreiber 
Károly, VII., Kerepesi-út. Schuszter Ernő, VI., 
Nyugati pályaudvar. Schütz József, II., Margit-
körút 25. Steinbeisz János, VIII., Kis-Stáczió-
utcza 7. Steiner Henrik, VII., Csömöri-út 
„Aranysas-szálló". Stossmann Lőrincz, I., 
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Gellérthegy-u. 1. Strasser Jakab, VI., Nagy-
mező-u. 21. Strasshofer József, I., Krisztina-
kőrút. Sturm József, V., Lipót-kőrút. Suchy 
Ferencz, IV., Molnár-u. 8. Sziklay Sándor, 
VIII., József főherczeg-szálló. Szőke Imre, IV., 
Vámház-kőrút 12. Tótli József, IX., Lónyay-
utaza 3. Wagner Vilmos, I., Márvány-u. 1. 
Weiss Antal, VI., Király-u. 50. Wurglits 
Antal, VIII., Aggteleki-u. 1. Özv. Zahorszky 
Istvánná, I., Krisztina-ntcza. 

Ezen elsorolt urak (és úrnők) közül négy 
tanulóról gondoskodott Drechsler Béla úr, 
két-két tanulóról gondoskodtak: Bittner József, 
Csalányi Károly, Glück Frigyes, Lippert Lajos, 
Muhr György, Putzer György és Stadler 
Károly vendéglős urak. 

A többi vendédlős urak (és úrnők) pedig egy-
egy tanúlót láttak el ingyen déli étkezéssel. 

Midőn a nagyméltóságú vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. minister úr a fönt elsorolt 

ö«/ 
vendéglős uraknak (és tirnőknek) a hivatalos 
lapban köszönetét és elismerését nyilvánította, 
ezzel újabb jelét adta annak a lelkesedésnek 
és szeretetnek, melylyel a népoktatásügy 
minden mozzanatát felkarolja s a népoktatás-
ügy munkásait törekvéseikben támogatja. 
Azért, midőn mi, az „Eötvös-alap" gondozói, 
az igen tisztelt vendéglős uraknak e becses O o 
lapok útján is hálás köszönetet mondunk, 
egyben hódolatteljes tisztelettel megköszön-
jük minister urunknak az „Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület" iránt mindenkor tapasztalt 
kegyes jóságát az ország tanítósága nevében. 

Budapest, 1899 julius hó 26-án. 
Az „Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület" el-

nöksége : Péterfy Sándor. 

A helyesírás alapvetése az elemi 
iskolák I., II. osztályában. 

Az elemi iskolák új tanterv-javaslatát olvas-
gatom. Megjelenik előttem, mint lelkem régi 
kísértete, néhány ákom-bákomos papirdarabka: 
elemi iskolát végzett fiatal paraszt-gazdák 
levelei ezek, olyan szomorúan sajnálatos csoda-
bogarak, melyeket csak olyan ember tud ki-
okoskodni, a ki az ő gondolkodásmódjukat, 
egész lelki világukat ismeri . . . 

Egy sokszor hallott panasz is megcsendül 
fülemben: a középiskolai tanároké. Ezek az 
urak azzal vádolják a magyar tanítóságot: 
hogy olvasni igen, de helyesen írni nem tud-
ják megtanítani növendékeiket. . . 

Az én kisértetem nagyon régi; éppen mint 
a középiskolai tanárok nem alaptalan panasza: 
a népiskolából kikerült gyermekek csakugyan 
nem tudnak helyesen írni. 

E visszásság okát én két körülményben ta-
lálom: 1-ör abban, hogy eddig az 1. osztály-
ban az Írástanítás csupán a gépies másolta-
tásra támaszkodott; vagy — a mi még rosz-
szabb — az „üteny-tanmód" szerint vezette-
tett ; 2-or, hogy a II. osztályban, anélkül, 
hogy a gyermek nyelvérzéke tekintetbe véte-
tett volna, megkezdődött a hivatalos nyelvtan-
tanítás; még pedig legtöbb iskolában oly 
szerencsétlenül, hogy nyelvtant nyomtak a 7 
éves gyermek kezébe s bemagoltatták vele a 
legszárazabb szabályokat, melyekből aztán 
egy-két gyermek megtanult valamit, de a tö-
meg szemében a nyelvtan egy megvíhatatlan 
magaslat maradt: magát a czélt, a belyesirás-
tudást vagy egyáltalán nem, vagy csak el-
enyésző csekély mértékben tudta szolgálni, 
írástanításunk az I. osztályban gépies volt, 
de nem elemi; a II. osztályban pedig egy 
salto mortalet. csinált: a gépiesről egyszerre a 
tudományosan nyelvtani alapra akart helyez-
kedni. Az igazi írás-olvasás-tanítás mindjárt a 
betüismertetés után, tehát az oktatás első fokán 
a gyermek nyelvérzéke körül bizserél, azt kel-
tegeti s ezen az alapon már itt összefüződik a 
helyesirás szolgálatában álló nyelvtanítással. 

Az imént említém, hogy az „ütem-tanmó-
dot" helytelennek tartom. Igen, helytelennek, 
legrosszabbnak valamennyi tanmód között: 
mert alapja tévedés; minden mozzanata ön-
ámítás és ámítgatás — hazugság, pedagógiai 
szempontból halálos bűn! Ugyanis követői 
azt tartják, hogy általa az Írásban gépies 
készségre szokik a gyermek; s még azt is 
hiszik, hogy segélyével a szavuk betűinek 
egymásutánját, az alaki helyesírást is meg-
tanulja. Az én meggyőződésem szerint a sok 
„egy" — „kettő", „le" — „fel" stb. vezény-
szavak s az ezekre való figyelni akarás még 
a megtapadt betüképzetek erősségét is lazítja. 
Előttem az ütenyeztetés olybá tűnik föl, mintha 
p. o. az egymásután szemléltetendő tárgy-
részeket előbb sebesen meghimbálnám a leve-
gőben s csak azután mutatnám meg tanítvá-
nyaimnak ; vagy más szóval: a meglippenni 
akaró betűk sorrendjét magunk hesegetjük el 
a gyermek lelkéből . . . Hát még mily balga-
ság azt gondolni, hogy 50—60 különböző 
észtehetségű s kézügyességű gyermek, ugyan-
azon idő alatt, csak megközelítőleg is egy-
forma készséggel ír jon! Tessék bárkinek jó-
akarattal meggyőződni s a szerzett benyomá-
sokat becsületes őszinteséggel bevallani: az 
eredmény az lesz, hogy ha az ütenyezendő 



29. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

szókat nem írjuk elő, olyan szó-zagyvalékot 
írnak gyermekeink, melyet bizony nem ők, 
de a tanító úr sem tud elolvasni, — és ez 
esetben munkánknak nincs semmi pozitív 
eredménye; ha meg előírjuk az ütenyezendő 
szót: osztályunk kétharmada hazugságra, csa-
lásra vetemedik — a tábláról lesi azt le . . . 
Eredmény így sincs; ha csak a csalásra való 
alkalomadást ilyennek nem tekintjük. 

De a dologra! Talán a fejem lágyára estem, 
liogy az I. osztályban helyesírást emlege-
tek, — ütközik meg sok érdemes kartársam ? . . . 
Ugyan miféle helyesírásról lehet szó a nép-
iskola I., II. osztályában ? Hát, kérem szere-
tettel, az alaki helyesírásról van szó; arról 
t. i., hogy a gyermek a szótagok és szók 
betű-egymásutánját a halló-érzék által támo-
gatott nyelvérzék segélyével oly biztosan ta-
nulja megismerni, hogy ebbeli tudása a vérbe 
menjen át s azt soha semmi űj benyomás 
onnan ki ne — és meg ne ingathassa. Ez pe-
dig úgy lehetséges: ha a) nyelvoktatásunk 
mindjárt a betűismertetésnél kezdődik; ha a 
magán- és mássalhangzót már akkor megismer-
teti ük a gyermekkel, mikor a betiiképzuteket 
erősítgetjük lelkéhez. Hisz az utóbbi, a betű-
ismertetés, oly pepecselő, hosszas gyakorlást 
követelő munka (vele jár a kis gyermekek 
között kedvteléssel párosult versenyt keltő 
betükerestetés a fali olvasó-táblán; a betű-
törlés . . .), hogy teszem azt az 5., 6. betű 
ismertetésénél a magán- és mássalhangzó meg-
ismertetése, ügyesen vezetve, szinte üdítőleg, 
a változatosság ingerével hat a zsenge lélekre. 
(A rövid és hosszú magánhangzók, az egy-
szerű és összetett mássalhangzók ügyes és 
következetes tanító kezében külön nyelvtani 
ismertetést sohasem kívánnak; vékony, éles, 
vastag stb. hangok megkülönböztetésére pedig 
magyarajkú gyermekek között, magyar el. 
iskolában semmi szükség nincs.) 

b) Mikor már 2—3 hangot olvastatunk 
össze gyermekeinkkel, megismertetjük velők 
p. o. az ír, rí, ní, ín, ún, nú, rím, stb. egy 
szájmozdulással kimondható szótagokat. Es akár 
már itt figyelmeztethetjük őket, hogy a szó-
tagot arról is felismerhetik, hogy egy szótag-
ban mindig csak egy magánhangzó van ; meg 
— hogy a szótag nem jelent semmit . . . 
(Hogy egy szótagból is állhat szó, ha jelent 
valamit . . . ezt későbbre, a szók ismertetésé-
hez tartogatjuk.) 

Midőn még csak egytagú szók olvastatásá-
ról és íratásáról van szó, mivel a kezdetben 
ismertetett s összeolvastatandó betűknél nem 
áll annyi egytagú szó rendelkezésünkre, hogy 
az a biztos hangoztató olvasásnak éppen e fo-
kon eminenter szükséges gyakorlására elégsé-

ges volna: szándékosan veszek föl jelentmény 
nélkül való szótagokat is. Ezáltal vétetik eleje 
ama ferdeségnek, hogy sokszor a legtehetsé-
gesebb gyermekek beemlézik az olvasó-tábla 
és Abc-és könyveik kevés egytagú szavait — 
a tudatos olvasás egyenes rovására. 

c) A szótagok, illetve egytagú szók olvasá-
sának biztos begyakorlása után fölveszszük 
p. o. óra, erő, iro, móric stb. kéttagú szókat 
s szótagoltatjuk gyermekeinkkel, előbb halló-
érzékökre támaszkodva, nyelvérzéki alapon; 
később a tudatosság által irányítva. Majd meg-
ismertetjük velők a p. o. ó és ra külön-külön 
semmit nem jelentő, de összeírva a mindnyá-
juk által ismert tárgyat jelentő stb. szó 
fogalmát. 

Az Írástanításnak, még pedig az előmondás 
után való Írástanításnak szintén a betüismer-
tetéssel, tehát az irás-olvasás-tanítás első fokán 
kell kezdődnie; úgy, hogy már az első ismer-
tetett hangot (betűt) előmondás után is Íratjuk 
gyermekeinkkel, — így: íráshoz készen ! ezt 
a hangot fogjuk írni: i (Utánam mondja az 
egész osztály: í.) . . . í r já tok! (írják.) 

A szótagok, illetve egytagú szók íratása 
következőleg történik : íráshoz készen ! ezt a 
szótagot fogjuk írni: ni. (Utánam mondja az 
egész osztály: ni.) Péter, mondd ki ezt a szó-
tagot hangonkint! (Mondja: n-i.) ... í r játok! 

A két-háromtagú szók Írását így vezetem: 
. . . E z t a szót fogjuk írni: ernő. (Utánam 
mondja az egész osztály: ernő.) Béla, mondd 
ezt a szót szótagonkint! (Mondja: er-nő.) 
János, mondd ki még egyszer az első szótagot! 
(Mondja: er.) Most mondd ki ezt hangonkint! 
(Mondja: e-r.) í r játok! Imre, mondd ki a 
második szótagot! (Mondja: nő.) Most mondd 
ki ezt hangonkint! (Mondja: n-ő.) í r játok az 
első szótaghoz! (írják.) 

Természetes, hogy az ilyen előmondás után 
való Íratáshoz az írási előgyakorlatok lelki-
ismeretes feldolgozása s a gyermekek részéről 
minden irandó betűnek teljes és biztos isme-
rete szükséges; mire nézve az előmondást 
megelőző másoltatás a leghathatósabb gya-
korló eszköz. Hanem az így vezetett alaki 
helyesírás — mert a szótagoló olvasásnak 
hatalmas támogatója — oly tőke, mely — te-
kintve a reáfordított idő csekélységét — 
(egy írv.-olv. leczkén 8—10 perez) kamat fejé-
ben egész vagyont jövedelmez . . . A mennyi 
biztos tudás ezen az alapon a nyelvérzék-
fejlesztő irás és az olvasás folytonos kapcso-
latossága által szűrődik a gyermek lelkébe: 
azzal — abszolút értékét véve — nem mér-
kőzhetik semmiféle a II. vagy III. osztályban 
mereven előkapott nyelvtan-tanítás. 

A II. osztályban, tekintettel a vakáczióban 
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felejtettekre, 2 - 3 hónapi szótagoló olvasás 
után térnénk a folyó olvasásra, mely időn 
belül alaposan átismételnek a helyesírás szol-
gálatában álló nyelvképzés I. osztálybeli tan-
anyagát is. A 3., 4. hónapra esnék — rövi-
debb mondatokon szemléltetve — a valakiről 
vagy valamiről mondott mondat ismertetése, 
az eddig szokásos nyelvtani letárgyalás nél-
kül ; de tekintettel a helyesírás idevágó alap-
vetésére. A rövidebb (tő-, egyszerű bővített) 
mondatok után, tisztán helyesírási gyakor-
lattal fölvennök a „mert"-es és „hogy"-os* stb. 
hosszabb mondatokat, melyeknek mondat voltát 
a gyermekek fokozatosan fejlesztett nyelv-
érzékükkel könnyen felfogják, — hogy úgy 
mondjam — kiérzik. A mondat-fajtákat csak 
a mindennapi beszédre visszavezethető (állító, 
tagadó, kérdő stb.) nevük szerint óhajtanám 
ismertetni. A tőmondat, egyszerű, összetett 
mondat stb. elnevezéseket s a mondatrészek 
ismertetését ezen a fokon egészen elejteném ; 
hanem e helyett a mindig valamit jelentő 
szókat vélném helyén valónak megismertetni 
s elnevezni (főnév, ige, melléknév stb.) jelent-
ményiik szerint és ezeknél az alaki helyes-
írással kapcsolatosan végig meg is maradnánk. 

A mondatok előmondás után való Íratását 
következőleg vezetem: íráshoz készen! ezt a 
mondatot fogjuk írni: Atyám holnap Buda-
pestre utazik. (Az osztály folyékonyan utánam 
mondja az egész mondatot.) Pista, mondd el 
ezt a mondatot szónkint! (Mondja: Atyám — 
holnap — Budapestre — utazik.) János, mondd 
ki még egyszer az első szót! (Mondja: Atyám.) 
. . . írjátok ! (írják.) Péter, mondd ki a má-
sodik szót! (Mondja: holnap) ír játok! (írják.) 
Géza, mondd ki a harmadik szót! (Mondja: 
Budapestre)... írjátok! (írják.) Jóska, mondd ki 
a negyedik szót! (Mondja: utazik) . . . í r já tok! 

Megjegyzem, hogy kezdetben szótagonkint 
is elmondatok minden szót, mint az I. osz-
tályban ; később azonban csak a mondatok 
szómennyiségének megállapítását követelem. 

Az elmondottakban vázolt helyesírás alap-
vetése csak alap, de az én szerény vélemé-
nyem és tapasztalatom szerint olyan alap, 
melyre minden következő osztály nyelvoktatása 
biztosan felépíthető. Ezen meggyőződésemtől 
indíttatva, az I., II. osztályban a magyar nyelv-
oktatás czéljára nézve a következőket bátor-
kodom az állandó bizottság figyelmébe ajánlani: 

1-ör. Az I. osztály, még a legrendezettebb 
iskolai viszonyok között is maradna meg 
végig a szótagoló olvasás mellett; a helyesírás 
alapvetését illetőleg pedig a hang, szótag és 
szó képezné nyelvoktatási tananyagát. 

* Kolonits Alajos egri r. k. tanító módszere. 

2-or. A II. osztályban vétetnék föl — az 
írásjelek ismertetése kapcsán — (2—3 havi 
ismétlés után!) a folyékony, értelemmel való 
olvasás; helyesírási gyakorlatul végig a mon-
datok irása, azon az alapon, a mint azt fön-
tebb vázoltam. 

Ajánlatom támogatására csak annyit mond-
hatok, hogy 21 évi tanítóskodásom alatt meg-
látogattam minden jóhírben álló kezem ügyébe 
eső iskolát s azt tapasztaltam, bogy a nyelv-
oktatás czélját mindenik csak egyoldalúlag 
képes szolgálni, mert előbb valamennyi csak 
írni-olvasni tanít a nyelvérzék képzésének s 
az ebből fejlődő tudatosságnak bevonása nél-
kül; később azután a nyelvtan útján akarja 
eloszlatni azt a homályt, melyet az egyoldalú 
gépiesség borított az apróság lelkére. 

(Az irás-olvasás tanításánál követni szokott 
s a helyesírás alapvetését részletesen tárgyaló 
eljárásomat megírtam egy hosszabb módszeres 
értekezésben s azt kívánatra nyugodt lélekkel 
bocsátom a közokt. állandó bizottság rendel-
kezésére.) 

(Eger.) Borsodi (Frinth) László. 
-

Az új tört-alakról. 
Nem szeretek ismételni, már rövidség oká-

ért sem; azért nem tekintek egyszerű állí-
tásra, és a minek czáfolata czikkemben (22. sz.) 
foglaltatik. 

D. L. úr ellenvetéseire (29-, sz.) tehát vá-
laszom ez: 

1. A szemléltetés szükséges a tanításra, de 
nem a használatra. Ámde a részegységet jóval 
előbb ismeri, mint írja a gyermek. Tehát a 
tört Írásmód nem lehet szemléltető eszköz a 
részek fölfogására. 

Abból pedig, hogy nevező nélkül nines tört, 
nem következik, hogy az »épp oly figyelemre 
méltó, mint a számláló;" én az ellenkezőt 
mutattam ki, és például szolgálhat a tizedes 
tört. 

2. Az itt mondottakat egyszerűen tagadom. 
A „holt pont" nagy zavart okozna, mert pl. 
1'23 jelentése: 1 egész és 2 tizednek harmada. 
Azonkívül az 1-et nevezőnek szántam. 

3. és 4 is mellőzhető, s csak a következő 
szakaszra van megjegyzésem. Ez a hatványozás, 
sőt a tizedes írásmód ellen is felhozható; 
tényleg pedig, ha egyik-másik gyermek na-
gyobbra írná is a nevezőt, nem támadna zavar, 
mert az okvetlen mélyebbre esnék a számlálónál. 

Különben én is kísérletre hivatkozom, azon 
nézetben, hogy a részszámokkal való foglal-
kozás megkönnyebbül. 

(Zsámbok.) Ében M. -?>»«> 
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Ki az, a ki a nemzet örök büszkeségének, 
Petőfi Sándornak halála ötvenéves évfor-
dulójakor hálával és kegyelettel ne áldoznék 
a halhatatlan költő emlékének ? 

Van-e e magyar földön hazafi, kinek lel-
két ne gazdagította volna Petőfi halhatatlan 
szelleme ? 

Van-e a nemzeti kulturának nagyobb kincse, 
mint a nemzeti érzés leghatalmasabb kifejezői 
és lelkesítői: az ő dalai ? 

Van-e a hazaszeretetnek lángeszű bb, önfel-
áldozóbb apostola, az emberi méltóságnak 
önérzetesebb, nemesebb dalnoka, mint Ö ? 

Van-e, a ki tisztább idealizmussal rajongott 
a szabadságért, mint az ő lantj a ? 

Van-e, a ki jobban tudta és tudja ma is 
lelkesíteni nemzetét, mint az ő költő Géniusza? 

Erre felel az egész nemzet szivével és 
egész lelkével, midőn halála ötvenéves év-
fordulója alkalmából emlékének oltártüzet 
gyújt és hálát ad a Mindenhatónak, hogy 
nekünk, magyaroknak adta a világirodalom 
egyik legbámulatosabb tüneményét. 

If lassies Gyula. 

eD$K3e 

Petőfi emlékünnepe. 
Julius 30-án országszerte ünnepet ült a 

magyar nemzet Petőfi emlékezetére. Az ün-
neplés legteljesebb fényében a segesvári csata-
téren folyt le. Ott jelentek meg az irodalmi 
és tudományos társaságok, törvényhozó tes-
tület, törvényhatóságok, egyesületek képviselői 
legnagyobb számban; ott jelent meg a kor-
mány képviselője ; oda zarándokoltak a széke-
lyek ezrei, kiket Petőfi annyira szeretett. 

A segesvári ünnepelés egy része a csata-

sikon (a fehéregyházi téren emelkedő emlék-
szobor előtt), más része Segesvárott, Petőfi 
szobránál ment végbe. A kolozsvári dalegye-
sület éneke után Bartók Lajos, Bartha 
Miklós mondottak gyújtó hatású szónoklato-
kat ; Somló Sándor Endrödynek Petőfiről 
írt, Szász Gerő saját szerzeményű költe-
ményét ^adta elő; végül pedig a kolozsvári 
dalkör Ábrányi Kornél alkalmi Petőfi dalait 
énekelte. A programmszerü rész után Tallián 
Béla a képviselőház, Zeijk József báró a 
főrendiház koszorúját tette le. Zsilinszky Mihály 
államtitkár lelkes ováczió és szűnni nem akaró 
tetszésnyilatkozatok közt 3 díszkoszorút tett 
a szoborra : egyet a magyar kormány, másikat 
Wlassics Gyula dr., vallás- és közoktatásügyi 
minister s harmadikat a M. T. Akadémia nevé-
ben. Összesen 136 koszorút helyeztek el a 
2 szobor talapzatánál. A magyar tanítóság 
díszes koszorúját Újvári Béla helyezte el. 
Számos távirat is érkezett, így Hegedűs Sándor 
ministertől is. Az ünnepet 400 terítékű ban-
kett fejezte be, melyen Zsilinszky M. állam-
titkár mondott 0 Felségére mély hódolattal 
telt s perczekig tartó éljenzéssel kisért pohár-
köszöntőt. Ugyanitt szintén nagv hatással 
beszéltek Bartók Lajos, Tallián Béla, Zichy 
J. gr., Károlyi István gróf, Ugrón Gábor, 
Somogyi alispán, Vörösmarti Béla igazság-
ügyministeri államtitkár, Wallbaum seges-
vári polgármester és mások. 

A nemzet dicsőült lantosa, a magyar sza-
badság tüzesnyelvü apostola, mérhetetlen lel-
kesedésit tanítója: Petőfi Sándor emlékezetét 
a székesfőváros közönsége is a nagy nap 
emlékéhez méltóan ünnepelte meg. A székes-
főváros törvényhatósági bizottságának tagjai 
Márkus József főpolgármester, Halmos János 
polgármester vezetése alatt érkeztek meg a 
fölvonuló testületek és küldöttségek élén. 
A tanítóság képviseletében Péterfy Sándor, 
Somlyay József, Hajós Mihály, Kapi Rezső, 
Göőz József dr. s mások, a polgári iskolai 
országos tanítóegyesület részéről Volenszky 
Gyula, Csomósy Sándor stb. jelentek meg 
Petőfi szobra előtt, melynek talapzatát már 
a kora reggeli órákban ellepte a díszesebb-
nél díszesebb koszorúk özöne. Az ünnepséget 
Bellovits Imre dirigálásával a budai dalárda 
és más dalárdák tagjaiból egyesült dalosok 
nyitották meg Petőfi Honfi dalának eléneklé-
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sével. A szónoki díszes emelvényről Halmos 
János polgármester hazafiúi lelkesedéstől meleg 
szónoklata hangzott először a közönséghez. 
Aztán Jókai Mór a nagy idők egyik élő em-
léke emelte föl szavát s szólott ihletve, miként 
csak ő tud beszélni. Az egyetemi ifjak szóno-
kai s Rákosi Jenő és idősebb Ábrányi Kornél 
gyújtó hatású beszédeinek elhangzása után a 
Hymnus eléneklésével ért véget a díszes 
ünneplés. 

Hazánk minden részéből érkező tudosítások 
szerint országos ünneppé avatta ez emlék-
napot a nemzet együttérzése és a költő iránt 
érzett magasztos lelkesedés. 

A „Rauhes-Haus." 
(Hornban, Hamburg mellett.) 

1886-ban a német gyarmatosítás küzdelmei 
alkalmával a Iíauhes-Haus ifjait Afrikában 
találjuk a betegápolás szolgálatában és ugyan-
csak jelentős szerepet játszottak azok e téren 
az 1897-ben kitört török-görög háború idején 
is. A vállalkozásnak ez a szelleme szintén 
egyik titka az intézet helyes irányú nevelési 
elvének. Mert a hosszabb, fárasztóbb tanul-
mányi utak éppen olyan gyakoriak, mint a 
szórakoztató séták és iskolai kirándulások, a 
melyek az oktatás érdekében az alkalmas 
évszakokban vannak napirenden. 

Talán éppen az intézetnek a haza szolgála-
tára való mindenkori készsége eredményezte 
azt, hogy Bismarck kanczellár 1888-ban meg-
adta neki a jogot az egyéves önkéntességre 
jogosító katonai szolgálatra érvényes bizo-
nyítványok kiállítására. Ez némi változást 
idézett elő. Eddig ugyanis csak népiskola 
volt az árvák, — algimnázium és felső polgári 
iskola az internátusban lakó ifjak részére. 
Most az algimnáziumot beszüntették, a pol-
gári iskolát pedig „Paulinum" néven reál-
iskolává változtatták át. Minthogy ezzel a 
családok elhelyezésében is változás állott be, 
még ugyanez évben felépült a nagy gazdasági 
épület, a melyben az intézet főnöke is lakik. 

Ugyancsak 1888-ban tartatott meg a torna-
verseny, a melynek ezrekre menő nézőközön-
sége volt s a következő évben a Heiligen-
Geistfeldben tartott orsz iparkiállítás vezető-
sége az intézetet is részvételre hívta föl, 
mire nagy volt a készülődés, s hogy a 
Baulies-Hausban különösen az asztalos-eszter-
gályosság és a lakatos műipar mennyire ki 
van fejlesztve, mi sem igazolja jobban, mint 
hogy ezen a kiállításon az intézet növendékei 
által készített renaissance-szoba az első díjat 
nyerte. 

Nevezetes éve az intézetnek az 1890., a 
midőn annak földbirtokát a már eddig tulaj-
donát képező földek mellett fekvő birtokkal 
kiegészítette. A 75 holdas birtok megszerzése o ^ o 
és az azon épített gazdasági épületek ára 
százezer márka költséget okozott, a mely 
szintén közadakozásból szereztetett be. Az 
intézet vezetője: dr. Wichern János, az ala-
pító fia, teremtette elő ezt a tekintélyes ösz-
szeget olykép, hogy hamburgi hölgyeket hitt 
meg az intézet megtekintésére, a kik ismét 
barátnőiket, ismerőseiket küldték ki maguk 
után s így csakhamar egy nagy hölgybizott-
ság alakult, a mely elhatározta, hogy Ham-
burgban bazárt nyit az intézet czéljaira. A 
hölgybizottság díszelnöke Bismarck herczeg 
neje volt. E jótékony bazárban a hölgyek 
által összehordott ajándéktárgyak árusíttattak 
el és sorsolás tartatott, a mely ötvenezer 
márkát jövedelmezett. 

1891-ben fölépült a gazdasági és vegyé-
szeti laboratórium és a nagy üvegház, a mely-
nek terményeivel egész Hamburgot ellátja az 
intézet. Még nagyobb lendületet adott az 
intézet gazdasági életének a német műtrágya-
gyárnak szövetkezetével való összeköttetése, 
a melynek egyik tudós szakférfia: dr. Ullmann 
kísérleti állomást rendezett be itt, a melyben 
állandóan két iíjú foglalkozik. Ugyancsak 
nevezett tanulságos előadásokat is tart a 
gazdasági vegytan és földismeretből a gazda-
sági növendékeknek. 

Az 1892. év nyarán még egyszer alkalma 
volt az intézetnek szamaritánus szolgálatok 
kifejtésére. Ekkor ütött ki ugyanis Hamburgban 
a nagy kolera, a melyben csakhamar 17 ezer 
ember betegedett meg. A benlakó növen-
dékeket még ideje koi'án szét lehetett bocsá-
tani, úgy, hogy nem maradtak az intézetben 
csak az árvák, azok közül is csak a felnőt-
tebbek, a kik mesés tevékenységet fejtettek 
ki a kórházakká változtatott épületekben el-
helyezett betegek ápolásában. így hálálta meg 
az intézet a társadalomnak azt a meleg rokon-
szenvet, a mivel törekvéseit istápolta. 

1893-ban ülte az intézet hatvanéves fenn-
állási jubileumát, a mikor is különösen a ki-
fejlesztett gazdaság különböző ágai, virág-, 
gyümölcs- és zöldségkertészek festői felvonu-
lása mulattatta a vendégeket. E felvonulások 
képei ma is ott láthatók a termekben. 

Ugyanez év őszén jöttek össze ismét a 
testvérszövetségek küldöttei, mintegy száz-
ötvenen, hogy tanácskozzanak a városi misz-
sziók megalakításán s megalapítsák a testvér-
szövetségek tagjainak aggság és özvegység 
esetére gyámolító intézetét, a melybe minden 
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tag pár krajczár heti betétet helyez el, a 
mivel aztán mintegy nyugdíjat biztosít magá-
nak és családjának. 

1896-ból a nagy tó-ünnepély van emlékként 
följegyezve. Az intézet árnyas fákkal beülte-
tett kertje közepén egy tó terül el. Nem 
nagy, de eléggé téres és mély s a Bille patak 
egy kis ága táplálja. Az építkezések okozták-e, 
vagy a tápláló csermely vizének megfogyat-
kozása, elég az hozzá, hogy a tó vize kezdett 
megromlani, úgy, hogy itt radikális segítségre 
volt szükség. De hát a Rauhes-Haus lakói 
előtt semmi sem volt lehetetlen. Lecsapolták 
az egészet, kiszedték belőle a sok iszapot, a 
mely a földekre ós tenyész-házakra volt áldás 
s aztán, mikor a tó újra színültig telt kristály-
tiszta vízzel, nagy ünnepet tartottak annak 
partjain, a mint hogy itt minden nehéz munka, 
minden alkotás ünnepre válik. 

Tavaly, hogy ott jártam, dr. Wichern János-
nak, a mostani főnöknek negyedszázados mű-
ködési ünnepet ülték és felavatták azt a festői 
szép emléket, a melyet atyjának, az intézet 
alapítójának emlékére emelt a hálás kegyelet. 

Es a mint ez a rokonszenves férfiú, a ki 
lelkesedéssel ápolja atyja örökét, a nagy tele-
pen körülvezetett, gondosan mutogatott meg 
mindent, a mi csak egy idegent érdekelhet 
s szellemes megjegyzésekkel kisérte magya-
rázatait, végül a központi órához vezetett. 
Nevezetes mü ez, a testvérszövetkezetek jubi-
leumi ajándéka, a melynek minden család 
lakásán van mutatója, a mely irányítja a 
növendékek munkáját, vezeti az intézet katonai 
pontosságú rendjét s méla ütésével onnét az 
„arany-mező* épületének homlokzatáról, egy-
ben arra is emlékeztet, hogy minden mulandó 
perez az Isten adománya, jól föl kell tehát 
használnunk azt. 

Vezetőm lekísért a Rauhes-Haushoz vezető 
országút kőlépcsőzetén, a melyet nem zár el 
kapu, a mint nem veszi körül kerítés az 
egész telepet sem, de a mely fölé lombos 
fák borulnak s azok meg eleven sövény öve-
zik körül az egész telepet. 

Az egy órányi út Hamburgig emelkedő s 
a mint a kanyarodáshoz értünk, érdeklődéssel 
tekintettem vissza az immár ismert épületekre, 
a melyek inkább valami villa-telephez hason-
lítanak. Vagy húsz épületből áll a Rauhes-
Haus épületcsoportja, két határolt részben 
elhelyezve. Az egyik, a nagyobbik rész elején 
áll az iskola hatalmas épülete, mögötte, mint-
egy középen az imaház karcsú tornyával, a 
mögött a nagyarányú műhelyek épülete, jobbra 
az anyaház, a horgony, a méhkas s az apróbb 
épületek (konyha, mosóház stb.), balra mind-
járt a bejárat sarkán büszkélkedik a nyomda 

és az ügynökség, egypár családház, a gazda-
sági épületek, míg a széles fasor által elkülö-
nített helyen áll a Paulinum (reáliskola) az 
internátussal és egyéb épületekkel. 

Már most ha visszatekintünk a Rauhes-
Haus szervezetére, azt látjuk, hogy ötféle 
fajtájú intézet van itt egyesítve: 1. az árva-
ház, a melyé az egész vagyon s a mely mint-
egy törzse az egésznek. Fölvétetnek egész és 
félárvák 6 éves kortól s azokat vagy az inté-
zet látja el, vagy az illetőségi helyek fizetnek 
értük mérsékelt évi díjat, vagy a szülők egyike 
vagy alapítványokból neveltetnek itt. Ezek 
részére áll fenn a népiskola, a melybe azon-
ban nem árva gyermekeket is fölvesznek az 
internátusba évi 300 márka ellátási díjért 
(130 forint), a létszám 80—100 gyermek. 
2. a tanonczintézet (iparos és gazdászati 
pályára készülő iíjak számára). Ebbe kerülnek 
első sorban az árvaházból kikerült gyermekek, 
a kik főként ipari pályára neveltetnek, habár 
a kiváló tehetségüek továbbképzése sincs ki-
zárva. A tanfolyam itt is négy év. Ezeken 
kívül fölvesznek 20—30 konfirmált ifjút (a 
konfirmáczió Németországban a 12 —15. év-
ben szokásos), a kik alapos kiképzést nyer-
hetnek a szabadon választható s az intézet-
ben elsajátítható asztalos, lakatos, czípész, 
szabó, nyomdász, kefekötő, aczélköszöriis, 
kosár- és gyapotfonó mesterségekben s innét 
a testvérszövetkezetek útján mindjárt elhelye-
zést nyernek gyárakban, nagyobb üzletekben, 
vállalatoknál, szóval: a boldogulást magukkal 
vihetik. A tan<mczok ezenkívül iskolai okta-
tásban és szakrajzban is neveltetnek s szigorúan 
vallásos nevelést nyernek; évi ellátásuk é-i 
tandíjuk 500 márka (300 frt), de ezt termé-
szetesen csak azok fizetik, a kik nem árvák 
s nem ingyenes helyeken vannak elhelyezve. 
Ide csoportosíttatnak a gazdasági tanulók, a 
kik két évig tanulnak itt elméleti és gyakor-
lati tárgyakat. Az intézetnek birtoka mintegy 
200 hold, van 40 drb szarvasmarhája (saját-
szerű, hogy itt tehenekkel szántana)?), 8 pár 
lova, 70—-80 drb sertésállománya. Van azon-
kívül mintaszerű tyukászata, méhese, faisko-
lája, konyhakertészete, szóval: rendelkezik min-
dennel, a mi csak egy gazdaságban előfordul. 
Ennek a tanfolyamnak vezetője dr. Grimm, 
előkelő szakíró. A létszám 15—20 ifjú, a kit 
munkára nevelnek minden igény nélkül. Itt, a 
mi földmívesiskoláinkban is lábrakapott úrhat-
námság ki van zárva. Lovat kefélnek, szénát 
hordanak, ásnak, kapálnak stb. az ifjak, a 
téli hónapokban pedig hallgatják az előadá-
sokat, utaznak különféle bánya- és gyártele-
peken s nagyobb uradalmakban. A ki nem 
i D g y e n e s helyen tanulja itt a gazdászatot, 
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800 márkát fizet évente és csodálatos, hogy 
mennyi jelentkező van. Földbirtokosok küldik 
ide fiaikat, hogy aztán más gazd. iskolában 
képezzék tovább, mások pedig azért, mert 
innét kikerülve, azonnal alkalmazást nyernek. 
3. a Paulinum, az uri gyerekek internátusa. 
Az elemi iskolások együtt tanulnak az árvák-
kal, az elemi iskola fölött áll a latin nyelvet 
is tanító reáliskola (6 osztályú), mely önkén-
tességi jogot adó érettségi bizonyítványt is ad. 
Téves azonban azt hinni, hogy ezek különös 
elbánásban részesülnek. Az a 60—80 tanuló, 
a ki itt tanul, külön családokat alkot ugyan, 
a melyek mindenikében egy családfő, két 
segéd (nagyobbrészt ott nevelkedő árvák) és 
10—12 tanuló van. Ámde ezek éppen olyan 
szigorú fegyelem alatt állanak, mint a többiek, 
épp úgy dolgoznak a kertben, a ház körül, 
mint azok, de természetesen a tanulmányaikat 
is szigorú gonddal kell folytatniok. Azokon 
kívül aztán egyezők is a többiekkel. 4. a tár-
sas szövetség, a mely magába fogadja az előbbi 
intézetekből kikerült fölserdült ifjakat s azo-
kat, a kik magukat a szövetségbe való föl-
vételre érdemesekké tették. Tulaj donképen 
nem egyéb, mint az intézet kihatásának az 
életbe való átvitele, az elmaradott serdülő 
ifjúság felkarolása, kitanítása, a vallásos életre 
való előkészítése. A mint említettem, a Rauhes-
Haus növendékei életük végéig összeköttetést 
tartanak fenn az intézettel, az gondoskodik 
róluk, fölneveli, kihelyezi őket, ügyeletet tart 
fenn rájuk a külső missziók által s így magá-
ban az intézetben csak 8—10 ilyen ifjú van, 
— tulaj donképen próbaidőre, — a melynek 
végeztével aztán besoroztatnak a tanonczok 
közé, vagy kihelyeztetnek munkásoknak, vagy 
külön tanfolyamon a legszükségesebb isme-
retek birtokába juttatják őket. Yannak azután 
az ú. n. „Freibrüder"-ek, a kik minden állású 
emberek s bizonyos szertartások mellett vétet-
nek föl az intézet czéljainak és a társas 
szövetségnek szolgálatára. 5. az agentura 
(ügynökség) az intézet messze kiható üzleteit, 
gazdálkodását, levelezését végzi, a nyomdát 
vezeti, könyvkereskedést és kiadóhivatalt tart 
fenn, a hol szintén számos képzett fiatal 
ember nyer elhelyezést. 

A napirend ez: fölkelés 6 órakor, \'27-kor 
ima, 7—8-ig reggeli és készülődés, 8—12-ig 
iskola vagy munka, 12 — l-ig ebéd, 1 — 725-ig 
játék, tanulás, séták, kerti munka, tornászat, 
fürdés, Vz5—7-ig foglalkozás a családszobák-
ban (hetenkint háromszor 6—7-ig énekóra), 
7-kor esti ima, azután vacsora és tanulás, 
9-kor lefekvés. Ez a napirend természetesen 
csak a tanulókra szól. A tanonczok délután 
is dolgoznak. 

Az egész intézetet 18 tagból álló felügyelő-
bizottság vezeti, melynek állandó tagjai a 
főnök és az ügynökség vezetője, a többi 
tagok öt évre választatnak úgy, hogy közülök 
három évente kiesik, de újra választható. A 
bizottság tagjai közül maga választ elnököt 
s évente 4-szer tart ülést. Az intézet ügyeit 
egy jogi képviselő, számadásait a főpe'nztáros 
kezeli. 

A főnököt a bizottság választja; ennek 
hatásköre igen kiterjedt. Az egész szellemi 
vezetés az övé; ő alkalmazza a tanítókat, 
családfőket s azok segédjeit, a kik család-
jukkal együtt benn laknak, esupán az ad-
minisztratív hivatalnokok alkalmazása nem 
tartozik hatáskörébe. 

* 

Wlassics minister úrnak budget-beszédjét 
olvasva, újra átéltem a Rauhes-Hausban töl-
tött délután emlékeit. Különösen két dolog 
ragadta meg a figyelmemet e beszéd olva-
sása közben: az, mikor a szülőkhöz fordul 
és figyelmezteti őket, hogy szabad pályákra 
adják gyermekeiket, melyek biztos kenyeret 
és talán jobb életmódot biztosítanak, mint 
sokszor a hivatali pálya, mely sok küzdelem-
mel jár; meg az, mikor a társadalmat hívja 
föl cselekvésre, együttmunkálkodásra, mert 
bizony félszeg észjárás, hogy nálunk mindent 
az államtól várnak s mindent annak a nyakába 
akarnak sózni. 

És e mellett a remek beszéd mellett látom 
azt a nagy versenygést a tanítók gyermekei-
nek számára állítandó internátusok ügyében 
(A Tanítók Háza más lapra tartozik!) Itt is, 
ott is, — mindenütt akarnak ilyet. De állítsa 
a minister, az állam! 

Ejnye! nem értették volna meg a minister 
szavait a tanítók? És nem lehetne az inter-
nátusok kérdését megoldani a Rauhes-Haus 
mintájára társadalmi úton? Én azt hiszem, 
hogy lehetne. Arváházakat szervezzünk, a mely 
műhelyekkel is összekötve legyen, helyezzük 
el azokba a tanítók tanulni akaró gyermekeit, 
de ne kívánjunk mindjárt palotákat, fölös 
kényelmet, luxust, hanem kezdjük ott, a hol 
Wichern kezdte: valamely alkalmas központ 
vagy központok kunyhójában kevés gyerek-
kel, de több munkakedvvel, ambiczióval. Ha 
életrevaló a vállalat, magától kif'ejlik, a mint 
kifejlesztette egy Gönczy Pál, egy Szőnyi a 
maga intézetét annak idején. Ezzel foglal-
kozzanak, ennek a mozgalomnak indítsanak 
akczidt annak idején a tanítóegyesületek. 
Előbb azonban létesüljön a Tanítók Háza! 

(Eger.) Scossa Dezső. 

e & ^ Q s 
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I R O D A L O M . 
Mi a művészet? E czím alatt rendkívül 

nagyérdekű és szellemes mű jelent meg Gönczi 
József szegedi könyvkereskedő kiadásában. 
Szerzője gróf Tolsztoi Leo, a világhírű regény-
iró és filozófus. A mű, mely dr. ~\Vlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi ministernek 
van ajánlva, a ki e mű ajánlásának elfoga-
dásával újabb tanújelét adta a művészetek 
iránti érdeklődésének, épp kapóra jön, mivel 
alig létezik kulturális kérdés, mely iránt 
mostanság a közönség jobban érdeklődnék, 
mint a művészet, és pedig nem csupán a 
festészet, hanem a művészetnek minden ága, 
a költészet, dráma, zene iránt. Reméljük is, 
hogy a minister szándékai üdvös eredmé-
nyekkel fognak járni és nem lesz müveit 
ember és kivált iskola, mely e szellemes ós 
diszes kiállítású müvet könyvtára számára ne 
sietne megszerezni. A fordítás gondos, pontos 
és magyaros és Hegedűs Pál, szegedi állami 
főreáliskolai tanár müve, a ki úgy is mint iró, 
úgv is mint a magyar irodalom tanára, az 
európai irodalmak és nyelvek alapos ismerője. 
A mű diszes kiállításban jelent meg és becsü-
letére válik a szegedi könyvnyomtató iparnak 
és a Gönczi-féle nyomdának. A kétszáztizen-
hat oldalra terjedő vaskos kötet ára 3 korona 
és kapható a kiadó Gönczi József szegedi 
könyvkereskedésében. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Meindl Margit oki. tanítónőt 
a munkácsi állami el. népisk.-hoz rendes, 
tanítónővé; Eriing Vendel, Kempfer Ferencz 
Urhegyi Jenő és Korponay Terka oki. taní-
tókat ill. tanítónőt az újpanáti áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé; Szele 
Irma oki. tanítónőt a brassói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Simon Ferencz oki. tanítót 
a bibarczfalvi áll. el. népisk -hoz r. tanítóvá; 
Demjanomcli Teodor gyöngyösi közs. iparos 
tanonczisk. igazgatót a X. fiz. oszt. III. foko-
zatába áll. polg. isk. r. tanítói állásra és 
szolgálattételre a gyöngyösi közs. iparos 
tanoncziskolához rendelte s egyszersmind az 
igazgatói teendőkkel megbízta; Pupeza Tiva-
dar állami elemi ilkolai tanítót a telesei 
községi iskolához rendes tanítóvá; Fischer 
Viktoria oki. tanítónőt az úradnai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Hodobay Ernő oki. 
tanítót a czéczkei áll. elemi népiskolához r. 
tanítóvá. 

Áthelyezte: Iftene Gyula gercselyi áll. el. 
isk. tanítót a telesei áll. el. népisk.-hoz; 

Kovács György újpesti áll. el. isk. tanítót a 
magyaróvári áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: András György 
csikverebesi közs. el. isk. munkaképtelen taní-
tónak évi 570 fr tot ; Gyöngyös József csohaji 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
390 fr tot ; Schmitz Bernát holicsi munkakép-
telen izr. isk. tanítónak évi 480 fr tot ; Krausz 
Jakab veszprémi munkaképtelen izr. tanítónak 
évi 720 f r to t ; Frommer András leányfalvi 
munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak évi 
350 fr tot ; Jeney Gusztáv csáktornyai munka-
képtelen közs. igazgató-tanítónak évi 610 fr tot ; 
Csudáld András kis-zalacskai gör. kath. tanító-
nak évi 350 fr tot ; Oszlaczky András lukoi 
gör. kath. tanítónak évi 290 f r to t ; Krausz 
Jakab világosi munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nak évi 868 fr tot ; Tóth Bálint füzesgyar-
mati munkaképtelen ev. ref. tanítónak évi 
330 fr tot ; Búzás István kölesdi munkaképtelen 
ev. ref. tanítónak évi 510 f r to t ; Benedek 
Adolf győri munkaképtelen ág. ev. tanító 
részére évi 580 fr tot ; Székely Jánosné szül. 
Sövér Mária gyergyószárhegyi r. kath. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 370 f r to t ; 
Sebeszt Pál lénártói munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 190 fr tot ; Kráhl Kálmán 
vámosgyörki r. kath. tanítónak évi 350 f r to t ; 
Székely János gyergyószárhegyi róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 440 f r to t ; 
Givulescu János toki munkaképtelen gör. kel. 
tanítónak évi 340 fr tot ; Boros György kadácsi 
munkaképtelen közs. tanítónak évi 350 f r t o t ; 
Tauber Sándor pápai szolgálatképtelen r. 
kath. tanítónak évi 510 fr tot ; Hofer István 
bonyhádi r. k. igazg.-tanítónak évi 480 fr tot ; 
Krajnyák Péter czigellkai gör. kath. tanító-
nak évi 280 f r to t ; Bali István símontornyai 
tanítónak évi 450 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Csiki János korondi közs. volt tanító 
János és András nevű árváinak a kecske-
métibe. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Tódor Moyzes nyugdíjazott csiktapolczai 
r. kath. el. isk. tanító özvegyének evi 105 
forintot; Traunicsek Ernő bácsai r. kath. 
volt tanító özvegye, szül. Csánek Emiliának 
évi 150 frtot. 

T a n í t ó k t a n a cs ad ój a. 
Szives tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megezímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kívánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
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vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
Lukász Gy. 1. Sz. S. tanító 7 évig volt tagja 
az orsz. tan. nyugdíjintézetnek — miként ön 
állítja — az özvegy tehát rendes évi segély-
ben nem részesülhet. Esetleg ha rendkívül 
súlyos viszonyok között él, folyamodás útján 
a közokt. min. úrtól kaphat rendkívüli segít-
séget. 2. Az óvóképzőt végzettek közül igen 
sokan vannak állás nélkül. — Wladár J. 
A ki 1863 óta folyvást tanítóskodik, 1875 
óta tagja az orsz. tan. nyugdíj intézetnek,, annak 
nyugdíjigényét az orsz. alap terhére 1870-től 
számítják. A korábbi évekre — ha törv. jog-
czíme van — az iskolaföntartó ad neki meg-
felelő nyugdíjrészt. Kántori illetménye — mint 
már gyakran mondtuk — nem számítható be 
nyugdíjigény alapjául. — Szabó Lajos. Hit-
felekezeti iskola államosítása esetén a tanítói 
díjazásra nézve az államkormánynyal kötött 
egyezség az irányadó s a tanító — ha ez 
kiköttetett — megállapított fizetéseért külön 
kántori díjazás nélkül is köteles a kántori 
teendőket szintén elvégezni. — Jancsó Gábor. 
Az 1895. évi 5009. sz. a. kelt vizsgálati sza-
bályzat szerint a polg. iskolai magántanulók 
érdemjegyei a magánvizsgálat után tantestületi 
ülésben állapítandók meg szavazat útján. A 
szaktanító véleményéhez kölcsönös respek-
tálás alapján a többiek hozzászoktak járulni. 
Föl van azonban tartva a jog a szavazásra. 
Egyenlő szavazat esetén a vizsgáló-bizottság 
elnöke dönt. A hit- és erkölcstanból nyert 
osztályzat éppen oly beszámítású, mint egyéb 
rendes tantárgy; ebből azt következtetjük, 
hogy az osztályzat megállapítása módjára 
nézve a hittannál sem lehet helye eltérésnek. — 
Németh János. Nyugdíj kön \vec-.kéj ét — állí-
tása szerint — 1875. évi január havától számí-
tandó jogosultsággal állítottak ki. holott önnek 
1875-ben már 10 beszámítható eve volt. Ebből 
szabályszerűleg következik, hogy nyugdíját 
az orsz. tan. nyugdíjalapból 187<)-től számítva 
kaphatja. — N. Lajos. Az iskolaföntartó pon-
tosan tartozik kiszolgáltatni a tanító fizetését. 
Az ő gondja — s nem a tanítóé — hogy 
miből fedezi a tanítói díjazást. Ha nem akar-
ják fizetni, jelentse be a hátralékot behajtás 
végett. Ez a törvényes mód. Ha a községi 

pénztár 233 frttal tartozik az ön fizetéséhez 
járulni, nem lehet elfogadni azt az argu-
mentumot, hogy nem fizetnek, mert a hit-
bizományi uradalom a reá kirótt 56 frt befi-
zetésétmegtagadta. Nincs ráírva a pénzdarabra, 
hogy melyiknek kell a tanító kezébe jutni. 
On bizonyára nem ragaszkodik ahhoz, hogy 
éppen a hitbizományi uradalmi pénztárból a 
községi pénztárba szállított 56 frtot kapja. A 
közs. egyéb jövedelmi forrásából nyert 56 frtot 
is szívesen elfogadja. Ne tegyék tehát függővé 
az ön megélhetését a hitbizományi uradalom 
56 frtja megtagadásától. Ez meg a logika. — 
Aczél János. Selmeczbánya. Budapest székes-
főváros községi elemi iskoláiban a tanítás-
díjak kezelője nem az iskolaszéki gondnok, 
hanem az illető iskola igazgatója. Havi rész-
letekben szedik; de félévenkint is fizethető a 
tandíj előre. Az igazgatók aztán a székes-
főváros központi pénztárába szállítják a begyült 
összeget. — H. Ií. Ha egy 14 év óta fele-
kezeti iskolánál működő tanítót állami iskolá-
hoz kineveznek, az országos nyugdíjalapból 
szerzett igényeit továbbra is megtartja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A váczi püspök halála. Schuster 

Konstantin váczi püspök, a nemeskeblü, jó-
tékony főpap, folyó hó 23-án 82 éves korá-
ban meghalt. Az elhunyt püspök a nyitra-
megyei Szakolczán születetett 1817-ben s 
1840-ben szentelték pappá. A kegyes tanító-
rendnek volt a tagja s mint ilyen, több helyen 
tanított is. 1857-ben lépett a kalocsamegyei 
papság kötelékébe. 1877-ben nevezték ki 
kassai, 1886-ban váczi püspökké. Egész élete 
csupa takarékosság volt; magára úgyszólván 
semmit sem költött, hogy annál több pénze 
maradjon jótékony czélokra. Mint kassai püspök 
az ottani ősrégi dorn restaurálásához 44 ezer 
forinttal járult, az alsó papság helyzetének 
javítására 40 ezer forintos alapítványt tett. 
Eperjesen mintaszerű felsőbb leánynevelő 
intézetet állított 200 ezer forintnyi költség-
gel. Leánynevelő intézeteknek Kecskeméten, 
Félegyházán és Hódmező-Vásárhelyen leendő 
fölállítására 140 ezer forintot tett le. A váczi 
főgimnáziumot 46 ezer forinton kiegészítette. 

r o o 
Uj elemi iskolákat állított Besnyőn, Halason, 
Jászkerekegyházán, Kun-Szent-Miklóson, Nagy-
Kőrösön, Tahiban, Szolnokon és Váczon ösz-
szesen 80 ezer forinton. Végrendelete értel-
mében általános főörökös az egyházmegyei 
„Konstantin-alap", melynek rendeltetése a 
kegyúr nélküli egyházakban és községekben 
a templomok és kán toriakások, valamint 
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plébániák jó karban tartása. A boldogult e 
czélra már életben 215.000 forintot adomá-
nyozott. Egy alapítandó róm. kath. egyetemre 
hagyott 100.000 forintot, azon föltétel alatt, 
ha ez harmincz év alatt létrejön. Ha létre 
nem jön, ez összeg fele az egyházmegyei róm. 
kath. népiskolákra, másik fele szintén a Kon-
stantin-alapra fordítandó. Hagyott 40.000 frtot 
az általa alapított városi kórházra és szintén 
40.000 frtot az általa alapított városi árva-
házra. Egyik intézet sincs még fölállítva, de 
az elhunyt emberbarát még életében mind-
egyikre külön 100.000—100.000 frtot adomá-
nyozott. Mindkét intézetbe a boldogultnak hatá-
rozott akarata szerint a betegek és árvák 
felekezeti különbség nélkül veendők föl. Mily 
fényes sorozata ez a nemes lélek jótékony 
cselekedeteinek! Vegyük még ehhez azt, hogy 
az elhunyt püspök életében jótékony czélokra 
összesen egymillió háromszázhatvannyolczezer 
hatszáz forintot hagyott. Részvétét király 
0 Fölsége is kifejezte, valamint Széli Kálmán 
ministerelnök és Wlassics Gyula közoktatás-
ügyi minister is. Vácz városa elhatározta, hogy 
jótevőjének: az elhunyt püspöknek szobrot 
emel. A nagy emberbarát és igazi krisztusi 
főpapnak földi maradványait folyó hó 26-án 
tették örök nyugalomra Váczon. Örökre áldas-
sék a nemeslelkű püspök neve! 

— Világ folyása a külföldön. A hágai 
békékonferenczia már befejezte működését, 
mely a várakozásoknak ugyan nem felel meg, 
de azért mégis sok tekintetben javít a hely-
zeten. Világbéke ugyan ezután sem lesz, de 
a háborúk humánusabbak lesznek. A kon-
ferenczia elhatározta, hogy a megbízottak elé 
aláírás végett és illetőleg a kormányok elé 
jóváhagyás végett a következőket terjeszti: 
A nemzetközi viszályok békés kiegyenlítésére 
vonatkozó egyezményt. A szárazföldi háború 
rendelkezéseire és szokásaira vonatkozó egyez-
ményt. Az 1864. évi genfi egyezmény elveinek 
a tengeri háborúra való alkalmazására vonat-
kozó egyezményt. Három nyilatkozatot, melyek 
szerint tilos lövedéket és robbanó anyagot 
léghajóból ledobni vagy ehhez hasonló módon 
használni, továbbá tilos oly lövedéket hasz-
nálni, melynek egyedüli czélja fojtó vagy 
mérges gáz terjesztése, végül oly golyót hasz-
nálni, mely az emberi testben explodál. Az 
angol és az amerikai megbízottak ellene voltak 
ez utóbbi pontnak, de a többi hatalmak kép-
viselői leszavazták ezeket az emberbarátokat. 
A jegyzőkönyv továbbá öt kívánságot tar-
talmaz : A konferencziának az a nézete, hogy 
a korlátozása azoknak a katonai terheknek, 
mélyek jelenleg a világra nehezednek, kiváló-
képen kívánatos az emberiség anyagi és er-

kölcsi jólétének előmozdítására. A konferenczia 
kifejezi azt a kívánságát, hogy a semlegesek 
jogainak és kötelességeinek kérdése egy leg-
közelebbi konferenczia programmjára tűzessék 
ki és hogy a fegyverek és a tengerészeti 
lövegek fajaira és kaliberjére vonatkozó kér-
dések, a mennyiben a konferenczia által már 
megvizsgáltattak, a kormányok részéről tanul-
mányozás tárgyává tétessenek, hogy esetleg 
egy későbbi konferenczia által egységes meg-
oldáshoz jussanak. Midőn a konferenczia 
figyelembe veszi, hogy a svájczi szövetségi 
kormány részéről már történt előkészítő lépés 
a genfi konvenczió reviziójára, azt a kíván-
ságát fejezi ki, hogy rövid időn belül külön 
konferencziát hívjanak egybe, mely e kon-
venczió revíziójával foglalkozzék. Azonkívül 
a konferenczia, néhány megbizottat kivéve, ki 
a szavazástól tartózkodott (megint az angolok 
és az amerikaiak!), azt a kívánságot fejezte 
ki, hogy azok a javaslatok, a melyeknek czéljok, 
hogy a tengeri háborúban a magántulajdon 
kérdését és a kikötők, erdők, városok és falvak 
ellenséges hajóhadak által való bombázásának 
kérdését szabályozzák, újabb konferencziák 
elé utasíttassanak megvizsgálás végett. 

— Jubileum. Csizmadia Ignácz kántor-
tanító julius 23-án töltötte be somogyszilli 
működésének 40. évét. Ez alkalomból az ér-
demes férfiút küldöttség üdvözölte. Erdemeiért 
teljes elismerésben részesült. A katonás maga-
tartású és fiatal lelkületű öreg meghatottságá-
ban könyezve felelt a hozzá intézett szép 
beszédre, s azt mondta, hogy ha újra szület-
nék, ismét tanítóvá lenne. Az iparos osztály 
(Hencz Pál ipartestületi elnök és Gíálosy József 
buzgólkodásából) arany irótollal és díszes ténta-
tartóval lepte meg a jubilánst, a ki folyó év 
szeptember hó első napjaiban tölti be tanítós-
kodásának 50. évét. 

— Mintalapok. A Hegedűs Sándor keres-
kedelemügyi m. kir. minister megbízásából 
kiadott „Mintalapok" V., 1899. évfolyamá-
nak első füzetsorozata megjelent. A szóban 
lévő füzetek általában igen érdekesek s ez-
úttal a szokottnál is fényesebb kiállításban 
jelentek meg. A faipari füzetben megjelent 
8 vázlatlapon egész sorozata a bútoroknak 
részben magyaros, részben modern Ízlésben 
tervezve. A vas- és fémipari füzetben a modern 
munkák mellett több csúcsíves renaissance, 
barokk, rokokó és empire korszakbeli munkát 
is találunk. A szövő- és nőipari füzet részben 
eredeti tervrajzokat, részben pedig kiváló régibb 
munkák nyomán készült fölvételeket közöl. A 
füzetek a „Mintalapok" kiadóhivatalában Buda-
pest V., Akadémia-utcza 3. sz. alatt füzeten-
kint 1 frt 50 krjával megrendelhetők. 
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— Köszönet. Trencsén vármegye ált. 
tanítótestületének íllavaí járásköre által léte-
sített tanítói könyvtár részére sok értékes 
könyvet ajándékozott Szabó Ferencz nagy-
becskereki apát-plebános úr, továbbá ugyan-
csak a jkör által az illavai áll. és rk. fele-
kezeti iskoláknál létesített ifj. könyvtárak 
részére könyveket ajándékoztak Sz. István-
társulat, Singer és Wolfner urak. Athaeneum 
és Franklin-társulat könyvkiadó vállalatok. 
Ezen becses adományokért a jkör f. évi 
junius hó 8-án Belluson tartott évi gyűlé-
séből leghálásabb köszönetét nyilvánítja. 
Winkler Ágoston, jköri elnök. 

— Fölhívás. A »vasvármegyei általános 
tanítóegyesület" központi elnökségének meg-
keresése alapján, tisztelettel fordulok a szent-
gotthárd-németújvári tanítói járáskör mélyen 
tisztelt tagjaihoz, hogy Németh Ferencz szom-
bathelyi kartársunknak és egyesületünknek 
több éven át volt buzgó elnökének a folyó 
évben az egyesület által ünnepelni szándékolt 
40 éves tanítói működése alkalmából átnyúj-
tandó emléktárgy beszerzési költségeinek 
fedezésére, ki-ki tehetsége szerinti összeget a 
központi elnökséghez való beküldés végett 
legkésőbb folyó évi augusztus 20-ig hozzám 
juttatni szíveskedjék. Az adományok általam 
hirlapilag nyugtáztatnak. Magasf'okon, 1899 
julius 22-én. Hazafias üdvözlettel: Kováts 
Ferencz állami vezértanító, járásköri elnök. 

— Tanítóképesítő vizsgálatok. Az eperjesi 
ág. hitv. ev. tiszakerületi koll. tanítóképző-
intézetben az őszi képesítő vizsgálatok folyó 
évi szeptember 11. és 12. napjain fognak az 
arra jogosultakkal megtartatni. 

— Az Országos Közegészségi Egyesület 
a következő pályakérdéseket tűzte k i : I. 
írja le a pályázó hazánk valamely vidéke 
köznépének táplálkozását úgy minőségi, mint 
mennyiségi tekintetben, jellemezze a tápanya-
gokat. részletezze elkészítésük módját, továbbá 
italait stb.; adja elő, hogy mennyire módosul 
a táplálkozás az év különböző szakaiban 
(munka, ünnep, böjt s egyéb viszonyok sze-
rint) ; jelölje meg a tapasztalt hiányokat s 
visszásságokat s ezek esetleges hatásait a 
köznép egészségi viszonyaira s adja végül 
elő, hogy miképen lehetne az illető vidék 
viszonyaihoz képest a leginkább szembetűnő 
visszásságokat s hiányokat megszüntetni. A 
pályamunka beküldési ideje 1900 január 
15-ike. A pályadíj az 1900. évi közgyűlésen 
adatik ki. 11. Állapíttassanak meg, különös 
tekintettel hazai viszonyainkra, a szellemi 
túlterhelés körülményei és módjai, mutat-
tassanak ki ennek okai, Írassanak be mind-
ezeknek káros hatásai az egészségre, úgy 

hatásuk módjára, mint a tanulók korára való 
tekintettel, végül pedig jelöltessenek ki ez 
irányban a higiéné követelményei, illetve 
adassék útmutatás a túlterhelés elkerülésére. 
A kézirat tisztán lapszámozva, féloldalra és 
félhasábra legyen írva. A pályadíj 200 korona. 
Érdemes más munka esetleg második díjjal 
fog jutalmaztatni. A pályamunka beküldési 
ideje 1900 szept. 1-seje. Á pályadíj az 1901. 
évi közgyűlésen adatik ki. Á jutalmazott 
kézirat az Egyesület tulajdona. 

— Pályaté te lek. A szatmár-ugocsamegyei 
róm. kath. néptanítóegyesület tagjainak önmű-
velése, valamint a munkássági hajlam ébresz-
tése tekintetéből a következő pályatételeket 
tűzi ki : 1. A képzelem helyes nevelése, tekin-
tettel a mai társadalom beteges kinövéseire. 
Jutalma: 60 korona. 2. A félénk s lassú föl-
fogásu gyermekekkel szemben mily eljárást 
kell tanúsítania a tanítónak? Jutalma 50 
korona. 3. Mily káros következményei vannak 
a túlságos emléztetésnek és hogyan emléz-
tessünk, hogy ezen káros következményektől 
a növendékeket megóvjuk? Jutalma 50 korona. 
Pályázati határidő mind a három tételre 1900 
márczius 1. Csak a szatmár-ugocsamegyei róm. 
kath. néptanítóegyesület tanító-tagjai pályáz-
hatnak. — A kisküküllŐv ár megyei ált. tanító-
egyesület megújított záros határidővel 100 kor. 
pályadíjat tűz ki a következő tételre: »Mi 
módon és minő eszközökkel lehetne Kis-
Kük üllő vármegyében, az egyes vidékek gazda-
sági viszonyaira és az anrag beszerezhetésére 
való tekintettel, a vármegye elemi népiskolái-
nak közrehatásával, a háziiparszerű foglal-
koztatást a nép között terjeszteni és meg-
honosítani?" Pályázhatnak az egyesület köte-
lékébe tartozó tagok 1899. évi szept. hó l-ig. 

— Lourdesba, a franczia pirenei hegység 
lábánál levő hires kegyhelyre f. évi augusztus 
hó 21-én egy két hétre terjedő zarándoklat 
indul Budapestről, Stájerországon, Karinthián, 
Tirolon és Olaszországon keresztül, egy-egy 
napi megállással Milanóban, Genuában, Nizzá-
ban és Marseilleben. Lourdesban 4 napot tölt 
a társaság. A zarándoklat iránt érdeklődők 
forduljanak programmórt a nagymarosi (Hont-
megye) róm. kath. plébániai hivatalhoz. 

T a r t a l o m : Gyakorlati irányok. Fülöp József. — 
Az „Eötvös-alap" Menza Akadémikája. Péterfu Sán-
dor. — A helyesirás alapvetése az elemi népiskolák 
I., II. osztályában. Borsodi (Frinth) László. — Az 
új *ört-alakról. Ében M. — S z ü n ó r a : Petőfi. Wlassics 
Gyula. Petőfl-ünnepek. — A „Rrauhes Haus." — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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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 megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. 

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

KIADÓHIVATAL: 
MAÍÍY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza. 
(U.) Örvendetes hírt adunk a magyar 

tanítóság tudtára: az Eötvös-alap orsz. 
tanítóegyesület, melyet a II. egyet, tan-
ügyi kongresszus tudvalevőleg a Tanítók 
Háza létesítésével megbízott, a székes-
főváros egyik központi helyéi), a Szent-
királyi-utczának az Üllői-út felől eső 
végében, a klinikával szemben, házat 
vett, a melyben már f . é. i november 
19-én megnyitja a Tanítók Házát, egyelőre 
50—55 főiskolai tanító-fiu számára. Facta 
et saxa loquuntur! 

íme, a tanítóegyesületek lelkes meg-
nyilatkozásának és hazafias áldozat-
készségének első —• eléggé gyors — 
eredmén}re! Igazunk volt tehát, midőn 
ez év elején ugyané helyen azt mon-
dottuk, hogy a Tanítók Háza létesíté-
sének kulcsa az ország tanítóegyesüle-
teinek a kezében van. A Ma. Ta. Orsz. 
Bizottságának, a hazai tanítóság e kép-
viseleti alapon álló orgánumának föl-
szólítására a legtöbb tanítóegyesület 
megnyilatkozott, az eszmét magáévá 
tette és erejéhez mért anyagi támo-
gatását sem tagadta meg e nagyszabású 
intézménytől. A budapesti intézők a 

vidék támogatását azzal hálálták meg, 
hogy erélyesen láttak az eszme mielőbbi 
megvalósításához. 

Egyelőre ugyan szerény keretben 
nyitjuk meg a magyar tanítóknak a 
fővárosi főiskolákon tanuló fiainak ott-
honát, de reméljük, hogy Isten sege-
delmével és a tanítóság ügyeit atyai 
szivén viselő ministerünk támogatásával 
nem túlságosan hosszú idő alatt azon 
a központi helyen, a mely úgyszólván 
a főváros' szivében van s a hol aránylag 
nagy beépítetlen telek áll rendelkezé-
sünkre, háromemeletes monumentális 
épület fogja magában foglalni tanítók-
nak fő- és csak Budapesten létező 
szakiskolákon tanuló ifjai internátusát: 
a Tanítók Házát (150—160 ifjúra), az 
Orsz. Tanszermúzeumot, az Orsz. Peda-
gógiai Könyvtárt és a tanácskozó tanító-
egyesületeket. Kaszinó-féle szórakozó-
hely nem lesz a Tanítók Házában. Remél-
jük azonban, hogy néhány év múlva 
Kolozsvárit is fölépíthetjük tanítóknak 
az ottani egyetemen tanuló fiai számára 
a Tanítók Házát. 

Az első, a legfontosabb lépés immár 
meg van téve s ezt azok a tanítóegyesü-

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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le tek , a m e l y e k az Orsz. Bizottságot 
és az Eötvös-alapot t á m o g a t t á k s a 
me lyek egy részének a le lkesedését e 
sorok i rója a he ly színén vo l t szerencsés 
l á tha tn i , azza l a büszke ö n t u d a t t a l 
vehe t ik tudomásu l , h o g y az ő t á m o g a -
t á suknak és á ldoza tkészségüknek n a g y 
ré sze van e gyors és üdvös fo rdu la tban , 
m e r t a viclék támogatására volt, van és 
lesz szüksége a központnak. 

Az Eötvös-alap orsz. t an í t óegyesö l e t 
gyű j tő - és keze lőb izo t t sága m. hó 22- ik i 
nagyon l á t o g a t o t t gyűlésén j á r u l t hozzá 
ahhoz az ideiglenes szerződéshez, a 
m e l y e t az e m l í t e t t ü k ház eddigi t u l a j -
donosaival az Eötvös-alap e lnöksége 
m e g k ö t ö t t . A gyűlés a házvé t e l t ö r v e n -
de tes t u d o m á s u l v e t t e , az e l n ö k s ' g 
in tézkedéseihez m i n d e n b e n h o z z á j á r u l t 
és e lha tároz ta , hogy a vallás- és köz-
ok ta t á sügy i min i s t e r ú r n a k , m i n t az 
Eötvös-alap fő fe lügyelő jének , a h á z v é t e l t 
t u d o m á s á r a j u t t a t j a . Közöl jük e fö l t e r -
jesz tésnek a következő , á l t a lános é r d e k ű 
része i t : 

„Nagyméltóságú urunknak az „Eötvös-alap" 
orsz. tanítói egyesülete iránt mindenha nyil-
vánuló kegyes jósága és pártfogó kegyelme s 
a magyarországi tanítók legtekintélyesebb 
egyesületeiben a „Tanítók Háza* létesítése 
érdekében most már megnyilatkozott bu/gó 
tevékenység és megindító áldozatkészség ben-
nünket hódolatteljes tisztelettel alulirottakat, 
mint a „Tanítók Háza" eszméjének megvaló-
sításával megbízott egyesület képviselőit, annak 
az elhatározó lépésnek a megtételére indítot-
tak, hogy olyan házat szerezzünk az „Eötvös-
alap orsz. tanítóegyesület gyűjtő- és kezelő-
bizottságának" gondozására bizott pénzek és 
értékpapírok fölhasználásával, a mely alázatos 
véleményünk szerint rendkívül alkalmas arra, 
hogy benne a „Tanítók Háza" eszméjét, habár 
csak ideiglenesen is, megvalósíthassuk és a 
vidéki kartársak jelesen tanuló fiai számára 

itt Budapesten már a folyó évi november hó 
19-én felavatandó internátust, 50—55 ifjú 
számára nagyméltóságú minister urunk kegyel-
mes pártfogásában és védelmében reményked-
vén, Isten dicsőségére és nemzetünk szolgá-
latára megnyithassuk, ugyanazért azzal az 
alázatos kérelemmel járulunk nagyméltóságú 
urunk elé, méltóztassék kegyelmes urunknak, 
mint az „Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület" 
főfelügyelőjének a / alatt idemellékelt „Ideig-
lenes adásvételi szerződést" kegyelmesen 
jóváhagyni. Alázatos kérelmünket a követ-
kezőkkel vagyunk bátrak támogatni: 

1. A miként a / alatt idecsatolt jegyző-
könyvi kivonat igazolja, az „ Eötvös-alap gyüjtő-
és kezelő-bizottság", mely egyesületünk alap-
szabályzatának 34. §-a értelmében az általunk 
gondozott pénzalapok kezelését ellenőrizni 
tartozik, a neki bemutatott s föntebb már 
említett s / alatt idecsatolt „Ideiglenes adás-
vételi szerződést" nagyméltóságú urunk jóvá-
hagyása reményében elfogadta, magáévá tette. 

2. Elfogadta és helyeselte ezt a szerződést 
Tóth József kir. tanácsos úr is, a ki egye-
sületünk alapszabályainak 51. §-a értelmében 
évek hosszú sora óta vég/i egyesületünk köré-
ben a ministeri biztosi teendőket. Ezt iga-
zolja a '///•' alatt idecsatolt hivatalos jelentés. 

3. Az örök áron megveendő ház, miként 
a 0 alatt ide mellékelt „Műszaki jelentés" 
bizonyítja, igen jó karban van, kitűnő anyag-
ból épült s falai alkalmasak arra is, hogy a 
két emeletes ház három emeletes épületté átala-
kítta sék. 

4. Aszóban forgó ház 4729/io ~ j - ö l n y i telken 
van. a melynek csak a fele van beépítve, a 
másik fele pedig kertté van átalakítva; jöve-
delme jelenleg 5805 frt házbérben; meg van 
terhelve évi 1843 frtnyi adóval, a mely ösz-
szegbe a 149 frt fővárosi vízdíj is bele van 
számítva. A ház vételára aránylag olcsónak 
tekinthető, mert a Szentkirályi-utczában ennek 
a háznak a szomszédságában az üres telkek 
ára négyszögölenként átlag 230—250 f r t ; 
egyesületünk pedig a telket a rajta levő rend-
kívül becses kétemeletes házzal együtt négy-
szögölenkint 220 írtjával veheti meg. 

5. Az esetben, ha nagyméltóságú urunk a 
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bemutatott „Ideiglenes adásvételi szerződést" 
kegyelmesen jóváhagyja, a jövő november hó 
19-én megnyithatjuk egyesületünk tagjainak 
jelesen tanuló fiai közül legalább 50 számára, 
habár csak ideiglenesen azt az otthonát, a 
melynek létesítéseért 1890 óta küzdve küzdött 
egyesületünk és a melynek végleges alakban 
való létrehozásáért annyiszor esedeztünk nagy-
méltóságú urunk kegyes szine előtt is. Nagy-
méltóságú urunk az „Ideiglenes adásvételi szer-
ződés" jóváhagyásával oly lendületet adhat a 
„Tanítók Háza" eszméjének, a mely az áldo-
zatkészségnek a még szerény körülmények között 
élő néptanítóság körében is oly fokát hozza 
létre, a melyre a műveltebb nemzetek társa-
dalma is méltán büszke lehetne; hiszen nagy-
méltóságú urunknak már több ízben nyilvá-
nuló, buzdító és bátorító jóakarata és párt-
fogása, a melyet a néptanítóság érdekeivel 
szemben mindenha éreztet, érvényesít és a 
melyről a „ Néptanítók Lapja" a legfélreesőbb 
kis községben élő kartársainkat is oly hűsé-
gesen értesíteni meg nem szűnik, már is 
csudásan hatott országszerte. A „Tanítók 
Háza" czéljaira a néptanítói egyesületek a 
legutóbb lefolyt 1—2 hónap alatt mintegy 
28.000 frtot szavaztak meg és ajánlottak föl 
«gyesületünknek. Nagy hatása lehet a müveit 
magyar társadalom minden más rétegének 
áldozatkészségeire is az a tény, hogy nagy-
méltóságú kegyelmes urunk már a jelen évi 
november hó 19-én felavatja a „Tanítók 
Házát", a szegény tanítók fiainak ideiglenes 
internátusát." 

A ministerhez in t éze t t k é r v é n y t P é t e r f y 
Sándor kir. tanácsos, az Eötvös-alap el-
nöke, a ki a Tanítók Háza létesítése 
körül , szünidei n y u g a l m á t is feláldozva, 
bámula tos tevékenysége t f e j t e t t és fe j t 
ki — í r ta alá. 

Az Eötvös-alap e fö l ter jesz tésére m á r 
ju l ius 26-án, 57.703. szám a l a t t meg-
k a p t a a minister kedvező válaszát , mely-
ből idézzük a köve tkezőke t : 

„Az Eötvös-alap országos tanítói egyesület 
f. évi julius hó 22-én kelt kérvényéből, mely-

ben a magyarországi „Tanítók Háza" czél-
jaira az egyesületnek e czélra rendelkezésre 
álló és a nagy eszme megvalósítása érdekében 
országszerte megnyilatkozott lelkes tanítói 
áldozatkészség által megajánlott összegekből 
megvásárolandó házas telek ideiglenes adás-
vételi szerződésének jóváhagyását kéri, — 
őszinte örömmel látom, hogy azon nagy és 
nemes czél, melyet az egyesület az évek hosszú 
sora után lelkes odaadással, lankadatlan buz-
galommal munkált, mely hivatva van a székes-
fővárosba jövő tanító-gyermekek számára ott-
hont teremteni, immár megvalósulásához ért. 
Ez okoknál fogva az egyesületnek azon cze'l-
zatát, hogy az Eötvös-alap rendelkezésére álló 
vagyonának és e czélra már megajánlott ösz-
szegeknek felhasználásáról a „Tanítók Háza" 
megvalósítására a székesfővárosban házas tel-
ket vásárol, tudomásul veszem és az ügylet-
nek az alapszabályszerű tényezők bevonásával 
leendő lebonyolítása ellen kifogásom nincs."' 

A minister végül őszinte elismerését fejezi 
ki az Eötvös-alap elnökségének „a magasztos 
czél érdekében kifejtett önzetlen és hazafias 
buzg óságáért." 

íme, Magyarország tanítói, így áll a 
Tanítók Háza ügye jelenlegi s t ád iumá-
ban, há la az egyesüle te i tekben meg-
ny i l a tkozo t t lelkesedésnek és á ldoza t -
készségnek ! 

Remél jük , n e m : bizton számí tunk 
rá, hogy ezek l á t t á r a és ha l l a t á r a azok 
az egyesületek is, a melyek csak az 
őszkor t a r t j á k gyűléseiket s csak a k k o r 
ny i l a tkozha tnak meg, egy szívvel-lélek-
kel fognak csat lakozni az Eötvös-alaphoz, 
mely örök há lá ra kö te lez te a m a g y a r 
tan í tóságot . Fő tö rekvésünk m o s t az 
legyen, hogy a Tanítók Házát, a mely 
ime már , a kezde t szerényebb a lak já -
ban ugyan, de t ény leg tető alatt van a 
főváros egyik lega lka lmasabb lelkén, 
közel az egyetemhez, közel a m "egye-
temhez és nem távol még az orsz. m in t a -
ra jz iskolától és az ál latorvosi főisk ólától 

32* 
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sem, — fönn is tudjuk tartani. Most 
m á r a ké rdésnek ezzel az oldalával kel l 
foglalkoznunk Szent I s tván-nap i köz-
gyűlésünkön. N e m az a fon tos egyelőre, 
hogy az egyesüle tek a m á r megszava-
z o t t tőké t békü ld j ék, h a n e m inkább 
az, hogy a kamatokat már 1900 január 
elsejétől kezdve pontosan befizessék az 
Eötvös-alap pénztárába, hogy az Eötvös-
alap ezentúl is abban a he lyze tben lehes-
sen, hogy eddig i ösztöndí ja i t t ovább ra 
is f en ta r t sa az eddigi arányokban. Szabad 
asztalait , te rmészetesen, továbbra is fönn 
fogja tartani. 

Az összes t an í tóegyesü le teknek össze 
kell most fogniok s mint egy embernek 
t ámoga tn iok kell az Eötvös-alapot, mely 
m á r eddig is sok j ó t á r a s z t o t t a hazai 
t an í tóságra s melynek minden t an í tó 
t a g j a kellene, hogy legyen, a mi, te-
k in tve az egy f r t évi tagsági dí jat , n e m 
lehete t len és fölötte kívánatos. 

A Tanítók Háza létesítésével, m a g y a r 
taní tó- társa im, e lér jük azt, a m i t e sorok 
i ró j a a békésmegyei t an í tóegyesü le tnek 
Gyomán t a r t o t t ez évi közgyűlésén hang-
súlyozott , hogy e muló század végén, a 
midőn a t á r sada lomban szé tbontó törek-
vések és visszavonás l á t szo t t ak diadal-
maskodn i : vol t egy osztálya a m a g y a r 
t á r sada lomnak , a mely felekezeti és nem-
zetiségi különbség nélkül egyesül t a kartársi 
szeretet és a hazafiság nagy és nemes 
eszméjében. 

Ez a t á r sada lmi osztá ly: a m a g y a r 
taní tóság, me ly ime egyesül a f. év 
november hó 19-én, örökre gyászolt 
nagy k i rá lynénk nevenap ján fe lava tandó 
Tanítók Házában. 

®£>!$K3e 

A nyugdíjtörvény revíziója. 
A mai nyugdíjtörvény már arról is intéz-

kedik, hogy hátramaradt családunk ment 
legyen az elzülléstől és koplalástól. Az ilyen 
törvény nagyon jó törvény. Nincs makula 
benne! Ilyen törvénynek a revíziójára — 
nézetem szerint — nincs nagy szükség. Ha 
azonban ennek daczára is revízió alá vétet-
nék, úgy szívvel-lélekkel azon iparkodjunk, 
hogy kiküszöböltessenek belőle mind azok a 
netáa itt-ott mutatkozó hiányok és fogyat-
kozások, a melyek kartársaimra nézve sérel-
mesek. Éppen ezért nem nézem a matematikai 
mérleget, hanem pontról-pontra haladva, őszin-
tén és nyíltan, menten minden melléktekin-
tettől, kifejtem álláspontomat. 

Első sorban is az özvegyekről és árvákról 
szólok. Nézetem szerint jó volna, ha ezeknek 
az elhagyatottaknak segélyezése továbbra is 
ama mód szerint történnék, a hogyan az 
1891. évi XLIII. t.-cz. megszabja, azzal a 
különbséggel, hogy minden özvegy és tanítói 
árva, már az atya, illetve férj 5 évi működése 
után is rendes évi segélyben részesülhessen. 

Nem szükséges óhajtásomat hosszasan in-
dokolnom. Hisz mindnyájan nagyon jól tud-
juk: mennyi számkivetett özvegyünk és árvánk 
van e bérczes-völgyes szép hazában, a kiket 
a Gondviselés a szerető férj és jó édes apától 
már azelőtt megfosztott, mielőtt az a tanítói 
pályán 10 évet eltölthetett volna. Kell ezek-
nek a segedelem! Ha tehát elérhetnők azt, 
hogy a tanítók özvegyei és árvái, már a 
családfő 5 évi működése után is az országos 
tanítói nyugdíjalapból rendes évi segélyben 
részesülhetnének, bizony nagyon jó volna! 

De az sem megvetendő valami, hogy nyug-
díjaztatásunk ne 40, hanem legalább is 35 évi 
szolgálat után következzék be. Legtöbb pálya-
társam 30—40 éves korában elvész, elpusztul. 
Erről győztek meg a tanügyi lapokban szór-
ványosan közölt „nekrológ"-ok is. 40 eszten-
dős szolga közöttünk édes kevés van. Ritka, 
mint a fehér holló! A ki pedig szerencsésen 
megérte a 40 szolgálati esztendőt, az leg-
többnyire csupán hivatásszeretetből, nemes 
„ambiczió"-ból tovább is lelkes odaadással 
működik s örömét leli a szép, magasztos 
munkában. Valahányszor ilyen érdemes tanítót 
látok, mindannyiszor könybe lábbadnak a 
szemeim, s megsiratom. Ezért indokolt volna, 
ha a 40 szolgálati évnek 35-re való leszál-
lítását, vagy legalább annak kimondását, hogy 
minden tanító, a ki legalább 35 évet szolgált 
s önhibáján kívül eső körülményeknél fogva 
kénytelen állását elhagyni, teljes nyugdíjat 
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élvez, a vallás- és közoktatásügyi minister 
úrtól memorandumban kérelmeznők. 

Megjegyzem itt azonban azt, hogy az így 
megállapítandó törvényszakasz alól kivétet-
nének azok a tanítók, a kik többszöri figyel-
meztetés daczára sem sajátították el a magyar 
anyanyelvet, a kik magukat nem magyarok-
nak tartják; a kik 35 éves tanítóskodásuk 
ideje alatt községük lakosságát magyarul 
megtanítani nem tudták vagy nem akarták 
s végezetül azok, a kik a magyar érzelmet, 
magyar szeretetet az ifjú nemzedékbe átplán-
tálni elmulasztották. Az ilyen tanítók még 
segélyben sem részesülhetnének s csak öz-
vegyeik és árváik élvezhetnék az országos 
tanítói nyugdíjalap jótéteményét. 

Igen kemény törvényszakasz, illetve „§" 
volna ez idegen ajkú pályatársaimra, szeretett 
testvéreimre nézve, de hát az esetleg revi-
zionált új nyugdíjtörvénybe mégis szükséges-
nek tartanám fölvétetni, mert hiszen elvégre 
is joggal elvárható e bazában működő min-
den egyes tanítótól, hogy igaz magyar legyen. 
Aztán meg az igen sérelmes és szégyenletes 
állapot ám, hogy se szeri, se száma az olyan 
tanítónak, a ki életében egy árva lelket sem 
tanított magyarul s életerős ember létére a 
nyugdíjtörvény áldásait épp oly mértékben 
élvezi, mint a 40 évig szolgált kecskeméti 
beteg kartársam. 

Szólnom kell még a nyugdíjjárulékok be-
fizetéséről s gyermekeink neveléséről. 

A mi az előbbieket illeti, azokról a véle-
mények többfélék. Sokat emlegetik pálya-
társaim a nyugdíj többlet után esedékes egyszer 
s mindenkori öOVo-ot. En, részemről, a tanítói 
nyugdíj többlet 50%-ának egyszer s minden-
korra való befizetését, valamint a 15 kros 
nyugdíj adót továbbra is változatlanul fentar-
tandónak vélem, sőt fokozandónak az iskola-
fentartóknak a nyugdíjalaphoz való hozzá-
járulási adóját. 

Az igaz, hogy reánk nézve a nyugdíjtöbb-
let 50°/o-ának egyszer s mindenkorra történő 
befizetése kissé sérelmes s mindenesetre zsebbe-
vágó dolog s mint ilyen családos apának nem 
kis gondot okoz, de nem tagadhatjuk, hogy 
a jog kötelezettséget is von maga után. Gon-
doljunk ilyenkor arra, hogy önmagunknak és 
családunknak takarékoskodunk. Aztán még az 
is főben járó dolog, hogy gyermekeink nevel-
tetéséről ne pusztán az állam, hanem a tanítói 
nyugdíjalap terhére történjék gondoskodás. 
E végből emeltessék föl az évi hozzájárulás 
2°/o-ról 372%-ra s állíttassák nevelőintézet 
(internátus, alumneum, konviktus) fiúgyerme-
keink részére Kolozsvárott, Debreczenben, 
Szegeden, Losonczon, Pápán, leánygyerme-

keink részére pedig Komáromban, Kecske-
méten, Nagy-Enyeden, Miskolczon, Makón s 
tartassék fönn Budapesten a Tanítók Háza. 
így vétessék eleje a tanítóság kebelében lábra-
kapott bujtogatásoknak, mint a melyek egyébre 
sem valók, mint arra, hogy a magyar tanító-
ságot nemzeti önérzetéből kivetkőztetve, nem-
zetiségek és felekezetek szerint szétdarabolják. 
Ha abbeli óhajtásom megvalósulhatna, hogy 
a föntebb jelzett helyeken a tanítók gyermekei 
részére nevelőintézetek szerveztetnének, biztos 
vagyok benne, hogy sem a falusi, sem a városi 
kartársaim gyermekei nem lennének kitéve 
az elzülle's, elparlagiasodás, elgermánosodás 
és hazafiatlan nevelés veszedelmének. Magyar 
helyen, magyar emberek, magyar szellemben 
nevelnék gyermekeinket mindnyájunknak örö-
mére s hazánk boldogságára. 

(Eötvösfalva.) Holla Balázs. 

e£>(^l<3® 

Ismétlő-iskolai tanítók a szegedi 
mezőgazdasági kiállításon. 

Az a meleg érdeklődés, mely a szegedi 
mezőgazdasági kiállítás alkalmával tervezett 
összejövetel iránt a gazdasági ismétlő-iskolai 
tanítók körében megnyilatkozik, fényes bizony-
sága annak az igaz ügyszeretetnek és határ-
talan lelkesedésnek, melylyel a magyar taní-
tóság a gazdasági ismétlő-iskolák ügyét fel-
karolja. 

Maga a nagyméltóságú m. kir. földmívelés-
ügyi minister úr nagy anyagi áldozattal gon-
doskodik arról, hogy az okszerű mezőgazda-
sági ismereteket a néptanítók közül minél 
számosabban elsajátíthassák. S ha az ismétlő-
iskolai tanítók gazdasági kiképzése már az 
egész vonalon be volna is fejezve, még akkor is 
minden törekvő tanítónak kötelességében 
állana az önképzésére, hasznos ismeretek szer-
zésére kínálkozó minden alkalmat felhasználni. 

Az alföldi Metropolisban rendezendő mező-
gazdasági kiállítás a tanulmányozásra kétség-
telenül bő anyagot tár a szemlélő elé, s így 
annak megtekintése gyakorlati ismereteink 
gyarapítására nézve is nagyjelentőségű. 

Mivel pedig, a dolog ezen oldalát tekintve, 
a kiállítás megtekintésének nemcsak a gazda-
sági ismétlő-iskolai tanítókra van nagy jelen-
tősége, hanem figyelembe véve ama körül-
ményt, hogy az itt szerzett közhasznú gazda-
sági ismeretek közlésére és értékesítésére 
alkalmas hely az általános ismétlő-iskola is, 
— mert hiszen a czél az okszerű közgazda-
sági ismereteknek minél szélesebb körben való 
elterjesztése — s figyelembe véve, hogy csak 
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a gazdasági ismétlő-iskolák tantervének szellemé-
ben fejlődhetnek életképesekké általános ismétlő-
iskoláink is: igen kivánatos, hogy a szegedi 
mezőgazdasági kiállítást az általános ismétlő-
iskolák tanítói is minél számosabban meg-
tekintsék. 

A kiállítás I. főcsoportjában állatok és 
állati termékek, a 11-ik főcsoportjában fold-
mívelési és növényi termények lesznek láthatók, 
a III-ik főcsoportban a szőllőmívelés, borászat, 
gyümőlcsészet és kertészet lesz bemutatva. 
Mindenesetre érdemes a megtekintésre, bő 
anyag a tanulmányozásra. A IY-ik főcsoport-
ban mezőgazdasági és egyéb gépek és eszközök 
lesznek láthatók, az V-ik főcsoportban pedig 
a házi és mezőgazdasági iparnak kiállítása 
lesz elénk tárva. Milyen csalogató alkalom, 
mekkora tér a tanulmányozásra! 

Nem is említve az előbbieket, ki tagadná, 
hogy különösen ez utóbbi csoport alapos 
tanulmányozása, egyes vidék specziális viszo-
nyainak leginkább megfelelő egy-egy iparág-
nak átültetése és meghonosítása nemcsak köz-
gazdasági, lianem szocziőlogikus tekintetben is 
nagyjelentőségű. 

A szegedi kiállítás megtekintése tehát a taní-
tóra nézve olyan tanulmányút, melynek költ-
ségei nemzetünk közgazdasági viszonyainak 
fejlődésében és javulásában bizonynyal bőven 
meghozzák az uzsorakamatot. 

A kiállítás szeptember 3-tól 10-ig lesz 
nyitva. Megtekintésre elég lesz 2—3 nap, de 
óhajtandó, hogy egy időben tekintsük meg 
azt. Véleményem szerint legjobb lenne 6-án 
összejönni. 

A községek mindenesetre szivesen hozzá-
járulnak költségeink fedezéséhez, csak kérel-
mezni kell. Több mint valószínű, hogy a keres-
kedelmi minister úr ő nagyméltósága is ad 
kedvezményes jegyet. 

Ajánlanám, hogy a kik a kiállítást meg-
tekintik, s kedvezményes vasúti jegyre, eset-
leg a Szegeden időzés alatt egyéb kedvez-
ményreigényt tartanak, jelentkezzenek Almássy 
Ferencz kartársunknál, a „Gazdasági Tanító" 
szerkesztőjénél Székes-Fehérvárott, a ki ezen 
komoly méltánylást érdemlő ügyet szervezi. 

(Kunágota.) Kun László. 

— « e x ^ i o »  

7 

Évzáró vizsgálat vagy iskolai 
ünnepély ? 

A „Néptanítók Lapja" útján annak minden 
olvasója tudja az „Országos Bizottság" igaz-
gatótanácsának azon határozatát, mely szerint 
a magyarországi tanítóegyesületek felhivandók, 

hogy a legközelebbi gyűléseikre vegyék fel 
az évzáró vizsgálatok szükségességének tár-
gyalását. Ha — a mint Mező D. kartársunk 
e lapok 10. számának hasábjain elmondotta — 
e tanítógyüléseken hozott határozatok nein is 
fogják irányítani, sőt még befolyásolni sem az 
évzáró vizsgálatokra vonatkozó ministeri in-
tézkedést, de azt hiszem, nem végzünk fölös-
leges munkát, ha ezzel a kérdéssel a mi 
lapunkban foglalkozunk. 

En a magam részéről igazi örömmel hozzá-
járulok a M. D. véleményéhez s habár elis-
merem, hogy az évzáró vizsgálat eltörlése 
mellett is lehet beszélni, de mert annak 
jótékony hatása van a tanítóra, gyermekre és 
szülére, ebből kifolyólag magyar nemzeti s 
a kiknél úgy tetszik, felekezeti népoktatás-
ügyünkre nem pártolhatom a vasmegyei 
tanítóegyesületnek azok eltörlése tárgyában 
az Orsz. Bizottsághoz beterjesztett indítványát. 

Az iskolai évzáró vizsgálat ugyanis nem a 
közönség mulattatását czélzó és eszközlő intéz-
mény, a hol a fődolog az volna, hogy min-
den gyermeknek tudnia kell; a hol szégyent 
soha, csak dicsőséget kell elérni mindenkinek, 
hanem mivel a népiskola is a köz- azaz a 
gyakorlati élet szolgálatában álló intézmény, 
még pedig olyan, a melynek fentartásához, 
ha nem is közvetlen, de közvetve mindenki 
hozzájárul, így a vizsgálat czélja sem lehet 
más, mint fentartói előtt, közelebbről pedig 
a szülék előtt beszámolni mintegy az egyévi 
tanidő alatt elért eredményről s bemutatni 
az évenkinti fokozatos haladást. 

Az a kérdés merülhet föl, hogy ez ideig 
megfelelt-e czéljának és megfelel-e ma is P 
Sajnos, hogy eme kérdésre nem felelhetünk 
minden helyről igennel, mert sokszor és sok 
helyen történtek s történnek oly visszaélések 
ma is, a melyeket ellenőrizni nagyon nehéz 
s a melyek a közönség félrevezetésére irá-
nyulnak. 

Tapasztaltam nem egyszer, hogy az illeté-
kes iskolai hatóság elnöke mintegy sóvár 
szemekkel várta, leste a vizsgálat napjának 
elérkezését, mikor is aztán nehéz, az elemi 
iskola fogalomkörét meghaladó kérdések által 
igyekezett zavarba hozni a növendéket, a 
kire nézve a nagy publikum már a nélkül 
is zavaró hatással van, ez által igyekezett 
aztán egy alkalommal lerántani a tanítót is, 
a ki évközben s mindig önállóságának s 
szakképzettségének biztos tudatában nem 
tudott csuszó-mászó állattá alakulni. De van 
még egy más ok is, a mely miatt az eltöröl-
hető volna. Ugyanis nem tagadhatjuk —- és tisz-
telet a tiszteletreméltó s nagyszámú kivéte-
leknek — nem tagadhatjuk, mondom, hogy 
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vannak egyes specziesek kollegáink között 
is, a kik egy vizsgálat alkalmával a szem-
fényvesztésnek minden kigondolható módját 
előkeresik s alkalmazásba veszik a közön-
ség félrevezetésére s népszerüségök megala-
pítására. Igaz és ez nagy szerencse, ilyene-
ket keveset lehet látni. Azonban ezen a 
vizsgálatok eltörlése mellett beszélő okok 
sokkal kisebb értékűek, minthogy a tanítóra, 
szülére, gyermekre és általában népoktatás-
ügyünkre háramló jóhatását s így azoknak 
létjogosultságát is megdönthetnék. A tanító 
ugyanis látva az iskola és így az ő műkö-
dése iránt a közönség igazi, meleg érdeklő-
dését ; látva, hogy az igazi munkának, a valódi 
érdemnek méltatása, elismerése nem marad 
el, ha csak parányi ambiczióval bír is, min-
den évben fokozott mértékben fog megfelelni 
bár terhes, de magasztos hivatásának. Sőt a 
kevésbbé szorgalmas, a kevésbbé szakképzett 
is tapasztalván, hogy jó tanító néven ismert 
kollegájának vizsgálatáról nemcsak saját köz-
sége. de a szomszédos helyekről elrándult 
érdeklődő vendégek is csak a legnagyobb 
dicsérettel emlékeznek meg, lehetetlennek 
tartom, hogy a jövőben nagyobb szorgalom-
mal ne teljesítse hivatását s képzettségének 
fogyatékosságát pótolni ne igyekezzék szak-
könyvek és egyéb hasonirányú iratok, lapok 
olvasása s tanulmányozása által. 

De nézzük meg, vizsgáljuk meg a növen-
dékeket is, kik oly nehezen várták e nagy 
nap elérkezését, a melyen egyévi munkálko-
dásukról tanítójukkal együtt számot kell 
adniok; nézzük a szorgalmasnak arczát a 
megelégedés kifejezésével; nézzük meg, mint 
igyekszik, hogy magát tanítójának és szüleinek 
iránta eddig is tanúsított szeretetére ezután 
is érdemessé tegye, vagy nézzük meg azt, a 
ki egész éven hanyag volt s nem felelt meg 
várakozásunknak, hogy mint dolgozik most 
túlfeszített erővel s minden módon igyekszik 
jóvátenni elkövetett hibáit s csak némi rész-
ben is pótolni hiányait, mert a világ szemé-
ben ő sem akar hátramaradni. 

Avagy megtagadhatja-e valaki, hogy a 
szülék látván, hogy a szorgalmas iskolaláto-
gató mennyivel fölötte áll iskolakerülő társá-
nak, ebből kötelességet ne vennének maguk-
nak gyermekeik iskoláztatására. Itt mutatják 
meg, hogy mit visznek magukkal az életbe 
át s hogy mit várhat tőlük a közönség, a 
társadalom. Meg aztán újabb időben ország-
szerte mozgalom indult meg oly szabályren-
deletek alkotása tárgyában, melyek az iskolába 
való belépést megtiltani lesznek hivatva. Ha 
azonban a szüléket az iskolából is kitiltjuk, 
a zár vizsgálatot is eltörültetni akarjuk, csak-

ugyan ránk foghatják, hogy titkos dolgokat 
mivel az iskola, mivel munkáját s annak 
gyümölcsét vonakodik a társadalom előtt 
bemutatni. Ily körülmények közt a köznek, 
a népoktatásügynek javára szolgál az évzáró 
vizsgálat, melyet eltörülni s helyette iskolai 
ünnepélyeket tartani, a népiskola szellemével 
össze nem egyeztethető dolognak tartok, mert 
bár nem tagadhatom el az iskolai ünne-
pélyeknek is jótékony kihatását, de ezekkel 
annyira el van halmozva a népiskola, hogy a 
folytonos egyformaság miatt idők multával 
a közönségre nézve értékét fogja veszteni; 
már pedig szerintem mindenféle iskolai cse-
lekménynek nemcsak a növendékekre, de a 
közönségre is nevelő, oktató hatással kell 
bírnia. Igaz az is, hogy a vizsgálat mai 
iránya, rendszere nem helyes és ezen változ-
tatni kellene, s mivel e tekintetben is mái-
javaslatot tett M. D., szívesen hozzájárulok 
ahhoz is. 

(Sárospatak.) llubaij Bertalan. 

Az íij tantervhez. 
Azon reményben, hogy még nem késő, 

bátorkodom annak számtani részéhez némi 
módosítást ajánlani. 

Rendesen négy alapműveletet különböz-
tetünk meg; igazában csak a számlálás előre-
vissza alapmüvelet, melynek az elemi iskolák-
ban használt fokozatait inkább elemi szám-
műveletnek mondhatnók. 

Tény az, hogy a számműveletek nem egy-
rendüek; minden számolás alapja a számlálás 
előre-vissza; ennek magasabb foka az össze-
adás-kivonás, legfelső foka a szorzás-osztás. 

A mint ez nem tagadható, úgy az is bizo-
nyos, hogy fejlettebb értelem kívántatik a 
szorzáshoz, mint az összeadáshoz, fejlettebb 
ehhez, mint a számláláshoz és hogy a fel-
sőbb fokú szám művelet föltételezi az alsób-
ban való jártasságot. 

A tananyag felosztásában tehát nem a 
számköröket, hanem a számolási alakokat 
kellene irányadónak tekinteni. 

Az első évben könnyű volna a számlálást 
jól begyakorolni, a másodikban az összeadást-
kivonást, a harmadikban a szorzást-osztást, a 
negyedikben végül az átváltást és alkalmazását. 

A mi a számköröket illeti, a számláláshoz 
elegendő a tiszta tíz szám, melyeket arab 
számgépemen kézzelfoghatólag ki lehet fejteni 
az elvont értéktől is; tizen túl fölösleges a 
számképzés, mert sem új fogalom, sem új 
név nem forog fönn, csak a már ismertek 
alkalmazása különféle egységekre, s azok 
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összetétele. Annál szükségesebb a számlálás 
tökéletes begyakorlása tízig, mely e kérdések-
kel : számlálj 5-höz 3-at, vagy 7-től vissza 
4-et, nagyon közelít a 2-ik fokozathoz. 

Az összeadást-kivonást előbb tizig kell jól 
tudni a tizes kiegészítéssel együtt; aztán 
tizen túl tíz és nyolezig; mert minden egyéb 
összeadás-kivonás a legnagyobb számokkal 
is csak annak ismétlése. Itt sem kell pusztán 
az egyesekre szorítkoznunk, a mint hogy 
számgépemen kisebb-nagyobb értékben is 
számolhatunk. 

Fődolog azonban az értelmes rendszeres 
betanítás és pedig előbb egynevű számokban 
tíz és nyolezig, később a tizes ismertetése 
után összetett számokban tizennyolezig és 
tovább. Tartsuk be szorosan a tizes kiegé-
szítési módot, pl. 8 meg 7 az: 8-hoz 2, 
marad 5, tehát tíz és öt, vagyis tizenöt; 
7 meg 3 és 5, vagyis 8 az tíz és öt (pót-
kivonás); 15, vagyis tíz és ötből 7 az : 3 és 5, 
vagyis 8. 

Itt is készülhetünk a következő 3-ad fokú 
művelethez ily kifejezésekkel: 3, 4 . . . stb. 
2-szer adva ? 6-ból hányszor lehet kivonni 
3-at? 6-ból hányat lehet kivonni 2-szer? 

A 3-ik fokozaton teljesen mellőzném az 
egyszeregyet, mint jó magyarázat mellett 
fölöslegest. A szorzások czélszerüen csopor-
tosíthatók a szorzók ezen sorrendjében: 2, 
10, 9, 5, 4, 8, 3, 6 és végül 7. Osztásnál 
alkalmazzuk mindig a benfoglalás módját, 
de fölváltva e 2 kérdéssel: 56-ban hányszor 
van meg 8 ? és 56-ban hány van 8-szor? 

E beosztással a 4-ik osztályra az átváltás 
jutna, mint biztos kulcs a különféle részegy-
ségek világos felfogásához . és ez által a 
törtekkel való értelmes számoláshoz. A törtek 
használatát nagyon megkönnyítené, azok olyan 
Írásmódja, hogy a nevező vonás nélkül kisebb 
alakban Íratnék a számláló lábához, pl. ZU 
helyett 3*. Mert ez kiemelné a számlálót, 
mint a számolás főtényezőjét. Alakra is tetsze-
tősebb, mint a mostani, melyet azért lehet 
is, kell is ismertetni. 

Minthogy pedig a számlálás a tiszta szá-
mokra (1, 2 . . . X ) szorítkozik, az öszeadás-
kivonás 18-ig, a szorzás-osztás 81-ig terjed: 
természetes, hogy az 1-ső osztályban az egye-
sekkel foglalkoznánk (esetleg tíz és nyolezig), 
a 2-ikban a tizesekkel (és jó számgép mellett 
a tizedrészekkel), a 3-ikban a százasokkal és 
századrészekkel; a 4-ikben ezresekkel stb. 
Ebből látható, hogy a számkörök beosztását 
elfogadom, csak azt kívánnám, hogy a számo-
lási alak felosztására is legyen tekintettel az 

új tanterv, s hogy az átváltásra sokkal na-
gyobb súly fektessék. 

Ügy látszik, hogy e felosztás mellett kevés 
tanulni való jut egy-egy évre; de az is kivi-
hető, hogy legalább annyit végeznek, mint elő 
van irva. Nos éppen az a czélom, hogy a kitű-
zött tananyagot minél alaposabban és minél 
könnyebben közöljük a tanulókkal s ez által 
a túlterhelésnek elejét vegyük. 

Kérem tehát a tanügy legjobb érdekében 
e csekély módosítást elfogadni: I. o. Szám-
lálás az egyesek körében tíz ós nyolezig. II. o. 
A számjelek összeadása a tizes számkörrel 
99 (vagy kilenezventizig). III. o. A számjelek 
szorzása a százas számkörrel 999 (vagy tíz-
százig). IV. o. Az átváltás a többi egész és 
részszámokkal. 

(Zsámbók.) Dr. Ében. 

e D i f ' I G e 

-X- Nöi kézimunka-tanfolyam. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minister vir ren-
deletéből az ipolysági polg. leányiskolával 
kapcsolatosan a jövő tanév, azaz f. évi szep-
tember hó elején egy ministerileg szabályo-
zott, úgynevezett női kézimunka-tanfolyam 
nyilik meg, melyhez egy szakavatott tanerő 
kinevezést nyert. E tanfolyam felállítása régen 
érzett hiányt pótolni van hivatva, minthogy a 
IV. osztályból kilépő növendékek továbbra 
is a tantestület felügyelete és vezetése alatt 
sajátíthatják el a fehérnemű, és felsőruha, 
szabás és varrás művészetét, mely minden 
háztartásban előkelő szerepet játszik, mert 
nagy összeget képvisel, melyet megtakarítva, 
a nő is jelentékenyen hozzájárul a családi 
jólét biztosításához. A tanfolyamban főtan-
tárgy a kézimunka; nevezetesen: a fehér-
neműek és felsőruha szabása és varrása, 
fehér és szines hímzések, csipkeverés stb. De 
elméleti tantárgyak is taníttatnak, ú. m. 
magyar nyelv és irodalom, kereskedelmi és 
könyvviteli ismeretek, ékítményes rajz, esetleg 
német nyelv. Fölvétetnek: a polg. iskolát 
végzett növendékek, de kivételesen olyan 
nők is, kik nevezett iskolát nem végezték, de 
arra valóságukat igazolják és 20 évesnél Dem 
idősebbek. A tanfolyam két évre terjed. A 
tanév végén vizsgálat helyett kiállítás ren-
deztetik. A beiratás egész évre kötelező. 
Tandíj egész évre 28 frt, mely összeg két 
részletben fizethető; szegény tanulók teljes 
vagy részbeni fölmentést nyerhetnek. Beha-
tási díj 2 írt. — Bővebb felvilágosítással 

szívesen szolgál az igazgatóság. 
— 
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Józsika lelki bátorsága. 
A kis Józsi fiamnak valami apró kelése 

támadt az orra alatt. Feldagadt a pofacskája, 
ferde lett a szája, torz lett az arcza, ha 
nevetett, ha evett, ha sírt. 

Borogattuk ólomeczetes vízzel, apadt is 
egy kicsit, de hiába, annak operáezió kellett 
a maga módja szerint: ki kellett nyomni! 
Hanem ez nem ment ám olyan könnyen, 
mert az én vitéz fiam, a ki mindössze a 
második elemi osztályt végezte, egyik nap 
nagy könyörgéssel annyira vitte a dolgot, 
hogy hozzá engedett nyúlni egy kicsit, de 
aztán a fájdalomtól gyerek módjára el kezdett 
rúgni, kapálózni és az operáezió abba maradt. 

Ha azzal fenyegettem, hogy a doktor 
bácsit hívom el, a ki késsel fogja kivágni, 
nagyobb lett ugyan a sirás, de nem lett 
nagyobb az ő elhatározása. 

A rákövetkező éjszakán a gyermek több-
ször föl-föl sírt . . hánykolódott, nyugtalanul 
aludt. 

Tudtam, hogy a sebe bántj <i« az lüktet, az 
teszi lázassá, de éjjel, álmában is volt benne 
annyi erély, hogy ha azt kérdeztem tőle : mi 
bajod, mid fáj kis fiam ? — azt felelte : semmi! 
Mintha érezte volna, hogy ha elárulja, mije 
fáj, akkor nyomban következik az operáezió! 

A mi azonban másnap reggel mégis csak 
elérkezett: cselekedni kellett, nem lehetett 
tovább várni. 

Kezdtem vele alkudozni. Ölembe vettem, 
magyarázgattam neki, hogy az egész nem fog 
fájni, hogy csak egy kis nyomás, s aztán vége, 
mintha ott se lett volna . . . 

Odaült az ölembe, hogy már-már rá adja 
a fejét a nagy dologra . . de a mikor ujjaim-
mal közeledtem feléje: kezeibe vette kezemet; 
nézte ujjaim hegyét és könyes szemekkel 
zokogta: 

— Apuka ujjairól látom, a formájáról, 
hogy nagyon fogja nyomni, és, és . . . 

— Nos? 
— Hogy sokáig fogja nyomni . . . 
— Ugyan már honnét tudnád te ezt ? 
— Hát onnét, hogy ha csak egy kicsit, 

csak egy pillanatig akarná nyomni, akkor nem 
illegetné össze így a három ujját. 

— Kis bohó, mondám, éppen azért ille-
getem össze az ujjaimat, rq^t azt akarom, 

hogy egy pillanat alatt jól sikerüljön, hogy 
ne fájjon soká! 

— Persze! — az elébb azt mondta, hogy 
nem fog fá jn i . . . most pedig maga mondja, 
hogy fájni fog?! — kiáltott Józsika és ott 
hagyott . . elvonult pityeregve a szoba túlsó 
sarkába. 

— No gyere ide fiacskám! Mesélek neked 
valamit, meglásd, ha ezt végighallgatod, akkor 
engeded, ha még úgy fáj is. 

— Hát meséljen apukám. 
— Hát, egyszer volt egy fiu, — második 

elemibe járt, jól tanult és így az édes apja 
örömmel ment el a vizsgálatára. Mi történt 
ott? Hát az történt, hogy ez a fiu, mikor a 
tisztelendő úr felszólította, hogy feleljen, 
bátran elmondta, a mit kellett. Hanem még 
mi is történt ? Az, hogy egy kis fiu, mikor a 
tisztelendő úr felhívta, csak annyit mokogott 
először: Jézus . . . Jézus, egyszer . . . egy . . . 
este . . . és azzal eltörött a mécses cserepe és 
sírt, sírt keservesen, pedig ott volt a mamája 
is. . . . Aztán a tisztelendő úr vigasztalta, hogy 
ne sírjon, hiszen jó tanuló volt mindig, de 
bizony a mi kis barátunk csak sírt, sírt . . . 
még mikor leült is, sokáig. Éppen így járt 
egy másik fiu . . . annak is ott volt a mamája, 
azt is felszólította a tisztelendő úr, — és az 
is csak éppen hogy belékezdett a mondó-
kájába, mert sírva is fakadt . . . beteg volt 
szegényke az előtte való napokon, azért volt 
olyan gyenge . . . azért ijedt meg. 

Mikor aztán az a bizonyos ember a fiacs-
kájával hazament, s otthon elmesélte az édes 
anyjának, hogy a fia jól felelt, aztán a vizsgá-
latról beszélgetve, többről-többre, szórói-szóra, 
rákerült a sor a két szegény síró fiúra is, — 
az a bizonyos fiúcska azt mondta az édes 
atyjának: 

— Tudja apukám, mért fakadt sírva az a 
két fiu a vizsgálaton ? 

— Nos? 
— Azért, mert nem volt elég lelki bátor-

ságuk! Ugy-e, nekem volt! Én bátran feleltem! 
Az én Józsika fiam könyei között elmoso-

lyodott az én mesémre, s a zsebkendője csücs-
két babrálva, felém hunyorítva mondá: 

— Hm! hm! Hiszen az a fiu én voltam 
apuka! 

•— Te, te voltál? No nem hinném, mondám, 
mert hogyha te voltál volna, akkor most 
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nem állanál ott a sarokban pityeregve, hanem 
katonásan idejönnél apukához s azt mondanád 
magyarosan: „Apuka, nem vagyok én gyáva, 
van én nekem lelki erőm! Tessék megope-
rálni az orromat, a hogy tetszik!" 

Pár pillanatnyi csend követte szavaimat. 
Aztán az én Józsi fiam lassú léptekkel, szót-
lanul odajött hozzám, ráült a térdemre s 
csak annyit mondott: 

— De ne soká nyomja ám! s átengedte 
magát teljesen az —• operácziónak. 

Engedte, hogy balkezemmel mellemhez 
szorítottam elébb a fejét, nem nézte meg, 
mint csucsorítom jobb kezem ujjait és a 
kinos operáczió alatt lábaival rángatódzott, 
sikoltott, sírt ugyan szegényke a fájdalomtól, 
de a legkisebb kísérletet sem tette, hogy fejét 
kiszabadítsa, sem kezeivel nem iparkodott 
eltaszítani kezemet. 

S mikor eleresztettem, sírva, sikoltva bár 
és zokogva, a tükörhöz szaladt, megnézte 
először sebét, aztán felém fordította könyes 
arczát és könyek között azt zöpögte: 

— Ugy-e, hogy volt lelki bútorságom? . . . 
(Budapest.) Mosdóssy Imre. 

e £ X ^ < 3 e 

I R O D A L O M . 

Megjelent Láng Mihály igazgatónak lapunk-
ban is előre jelzett, nagyérdekü könyve, ily 
czím alatt: A magyar beszédre való szoktatás-
nak módja. Óvónők, a népiskola I. osztályá-
ban működő tanítók, tanítónők, óvó-, tanító-
és tanítónőképző-növendékek számára írta: 
Láng Mihály, az eperjesi állami óvónőképző 
igazgatója. Budapest, magy. kir. tudomány-
egyetemi nyomda, 1899. Ára 2 kor. 20 fill. 
Ha azonban közvetlenül az egyetemi nyom-
dánál rendelik meg s portóra előre 10 krt 
küldenek be, 80 krba kerül. Visszatérünk rá. 

Megjelentek: Földrajz az elemi iskolák IV-
osztálya számára, írta: Derne Károly. Buda-
pest, Athenaeum r.-t. kiadása; ára 25 kr. 
Nagyon jó könyv. Kitűnő módszer, jó nyelv. 
A szép kiállítás s a művészi illusztrácziók az 
Athenaeum részvénytársaságot dicsérik. 1Mele-
gen ajánljuk. — Néhány szerény észrevétel az 
osztott népiskolai tanterv javaslatához. I r ta: 
Léderer Ábrahám. Az érdemes pedagógus na-
gyon figyelemreméltó észrevételeket tesz e 
füzetben az új tantervről; bírálata az elmélet 
és tapasztalat harmonikus összevetéséből ke-
letkezett. Nagyon érdemes az elolvasásra. 

Megszerezhető Lampel It. könyvkereskedésé-
ben. Az árát nem tudjuk. — Önvallomás. (Egy 
tanító naplójából.) í r ta: Sztancsek József. — 
Pedagógiai Kalauz. Útmutatás az osztatlan 
hatosztályú el. iskola tananyagának, a minis-
teri tantervben kijelölt keretben, módszeres 
félórai tanmenetekben való felosztására és 
gyakorlati utasítások és példák annak mód-
szeres kidolgozására. Összeállította: Bergenyei 
Soós Antal, tanítóképzőintézeti r. tanár (Kun-
Félegyházán). Érdemes pedagógusnak nagyon 
hasznos munkája. Minden osztatlan elemi is-
kolai tanítónak meg kellene szereznie ezt a 
hasznos könyvet, melynek bolti ára 80 kr. 
Megrendelkető Fekete Mihály könyvkereske-
désében Kecskeméten. 

Sokrates. A görög filozófiát ő fektette 
erkölcsi alapra. Komoly, rideg ember volt. ki 
az életben mindig csak a fogyatkozásokat 
látta, s magas elveinek elfajulását. Athén 
utczáin szóbaállott mindenkivel, s mindig 
tanított. Kérdezősködött valamiről, s rávezette 
az embereket, hogy rendesen nem is sejtik 
annak a lényegét, a miről könnyedén, meg-
gondolás nélkíii beszélnek. Beszélgetése má-
sodik felében aztán rávezette az illetőt a 
szóban forgó dolog lényegére. Az ő tanítvá-
nya volt Plato. „Úgy állnak ők egymás mel-
lett — írja Ranke — mint később Krisztus 
és keresztelő Szent János." Sokrates rideg, 
ra agábazárkózott, szinte aszketikus élete sok-
ban emlékeztet egy keresztény remetéére. 
Valóban van benne valami az aszkézis, s a 
földöntúli elmélyedés szelleméből. Följegyez-
ték róla, hogy egyszer egész éven át egy 
helyben állva, mozdulatlanul gondolkodott. 
Az erkölcs kegyetlen birája ő, elhanyagolt 
külsejű, torzonborz ember, mint Keresztelő 
János Tizian vásznán. Mellette Platón elmél-
kedik, szabadon, komolyan, nem a kétségbe-
esés, hanem a remény géniusza lebeg körülte. 
Gondolatjait ihlet vezeti. Ajkán a szeretet 
tana. Nem az athéniekhez beszél, hanem a 
világhoz. Minden szavát, minden tettét a sze-
retet vezeti, művészeti felfogását is. „Szeretet 
az, a mivel a szépet felfogjuk." Sokrates nem 
a szeretet, hanem a birálat embere. Ezért 
kellett meghalnia is, mert az athéni demo-
krata alkotmányra csipős megjegyzéseket tett. 
Meghalt 399-ben Kr. e. Huszonegy századdal 
azon esztendő előtt, melyet mi most irunk, 
s mely százados évfordulója a bölcs halálának, 
kinek tanait^a világ 2000 esztendő után sem 
feledte el. Életét és halálát hiven leírja a 
Nagy Képes Világtörténet most megjelent 33. 
füzete. A 12 kötetre tervezett nagy munkát 
Marczali Henrik egyet, tanár szerkeszti, 8 a 
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legkiválóbb magyar szakemberek írják. A II. 
kötet, mely a görögök történetéről szól, 
Gyomlav Gyula nevét viseli homlokán. Egy 
kötet ára 8 frt. Egy füzeté 30 kr. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek, Budapest, VIII., 
Ullői-út 18.) és bármely hazai könyvkeres-
kedésben. 

HIVATALOS KÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

A vallás- és közoktatásügyi minister 
54.479 sz. a. a köv. körrendeletet intézte 

valamennyi kir. tanfelügyelőséghez: 
A m. évi aug. hó 10-én 51.563 sz. a. kelt 

körrendeletem 1. pontjában elrendeltem, hogy 
1898/9. tanévtől kezdődőleg minden áll. el. 
iskolával kapcsolatosan lehetőleg gazdasági 
ismétlőiskola szervezendő. Időközben azonban 
tapasztalván, hogy némely áll. el. népiskolá-
nál oly csekély az ismétlőiskolára utalt tan-
kötelesek száma, hogy azoknak gazdasági 
irányban való kiképeztetése érdekében gazda-
sági ismétlőiskolát szervezni részben szüksé-
gesnek, részben sürgősnek nem látom, s kü-
lönben is a rendelkezésemre álló, nagyon is 
korlátolt összegű hitelhez alkalmazkodva, 
egyelőre csak a nagyobb népességű iskoláknál 
szervezett, tehát fontosabb fi ladatú gazdasági 
ismétlőiskolákhoz van módomban állami se-
gélyt nyújtani, mindezeknél fogva jövőre csak 
azon áll. el. népiskolákkal kapcsolatos gazda-
sági ismétlőiskolák részére vagyok hajlandó 
államsegélyt engedélyezni, a melyeknél a 
tényleg beiratkozott, illetőleg feljáró mindkét 
nembeli ismétlő tankötelesek száma a húszat 
eléri. Állami elemi iskolával kapcsolatos gaz-
dasági ismétlőiskolánál a női kézimunka taní-
tásért csak 15 tényleg feljáró leány ismétlő 
tanköteles után vagyok hajlandó kivétele-ien 
némi tiszteletdíjat engedélyezni. Az előző tan-
években szervezett s áll. segélyben már ré-
szesült állami elemi iskolákkal kapcsolatos 
gazdasági ismétlőiskolák részére, a mennyiben 
azok megfelelő nagyságú gyakorlati területtel 
rendelkeznek, még ha az ismétlő tankötelesek 
létszáma a húszat nem éri is el, az eddig 
élvezett államsegélyt egyes esetekben a női 
kézimunka tanítási tiszteletdíj levonásával 
továbbra is engedélyezem. Községi jellegű 
gazdasági ismétlőiskolát is csak azon esetben 
vagyok hajlandó némi államsegélyben része-
síteni, ha az oda feljáró ismétlő tankötelesek 
száma legalább húszra rug. A húsznál keve-
sebb létszám mellett úgy az állami, mint a 
községi jellegű iskoláknál csak az általános 

irányú ismétlőiskola tartandó fenn. Végül érte-
sítem a kir. tanfelügyelőséget, hogy az áll. 
el. iskolával kapcsolatos gazdasági ismétlő-
iskolai tanítók tiszteletdíja csak ott veendő 
fel az áll. el. iskolai költségvetésbe, hol a 
költségvetés megfelelő összegű jövedelmi fölös-
leggel záródik. Ellenesetben a tiszteletdíj 
engedélyezése iránt külön teendő szabály&zerű 
fölterjesztés. 

A vallás- és közok ta tásügy i min i s te r : 
Köszönetét nyilvánította: gróf Festetich 

Jenőnek, aki a kristóffalvi áll. el. isk. czéljaira 
3 magyar hold földet adományozott. 

Kinevezte: Than Irma oki. tanítónőt az 
erzsébetfalvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Perl Mihály új vidéki áll. polg. isk. segéd-
tanítót és oki. felsőkeresk. isk. tanárt az 
alsókubini áll. polg. és felsőkeresk. isk.-hoz 
a X. fiz. oszt. III fokozatába r. tanítóvá; 
Havas Gyula gyógyszerészt és Halászy Ferencz 
mérnököt a losonczi áll. tanítóképző-intézet 
igazgató-tanácsába r. tagul; ifj. Such János, 
id. Such János, Petz József, Mészáros Gyula 
és Irsa Ferencz oki. tanítókat a békéscsabai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká; Hoch János 
oki. tanítót a kovásznai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Szarka Lajos pápai áll. tanítóképző-
int. megb. segédtanárt a znióváraljai és Par-
náry Győző pápai áll. tanítókepző-int. megbiz. 
segédtanárt a kolozsvári; Sarudy Ottó znió-
váraljai áll. tanítóképző-int. megbiz. segédtanárt 
a pápai áll. tanítóképző-int.-hez a X. fiz. oszt. 
III. fokozatába végleges minőségű segéd-
tanárokká; Urbányi Karolina pozsonyi áll. 
tanítóképző-int. megbiz. segédtanítónőt és Ballá 
Aurélné szül. Ludmann Paula oki. rajztanító-
nőt a pozsonyi ill. eperjesi áll. tanítóképző-
int.-hez a X. fiz. oszt. III. fokozatába végleges 
minőségű segédtanítónőkké; Gavron Etelka 
oki. óvónőt az illavai áll. óvóhoz óvónővé; 
Klucsik Ilona oki. óvónőt a rajeczi áll. óvó-
hoz óvónővé; Zoffmann Rezső oki. tanítót a 
dombháti áll. el. ne'pisk.-hoz r. tanítóvá: Kiss 
Ádám József oki. polg. isk. tanítót a pinkafői 
áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá. 

Áthelyezte: Lendvay Sándor nagypaczali 
áll. el. isk. tanítót eddigi minőségében a 
békéscsabai áll. el. isk.-hoz; Kovács Bálint 
kovásznai áll. el. isk. tanítót a segesvári áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségéhen; Majszik Mária 
esztelneki áll. isk. tanítónőt a zabolai áll. el. 
isk.-hoz; Kovács Anna ozorai áll. óvónőt a 
wellbachi áll. óvóhoz; Vadászy István hatvani 
áll. tanítót a gyöngyösi, és Ligeti József 
hasznosfelsőhutai áll. el. isk. tanítót a hatvani 
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áll. el. isk.-hoz ; Soós Antal k.-félegyházai áll. 
tanítóképző-int. rendes tanárt, Répay Dániel 
kolozsvári és Jankó László znióváraljai áll. 
tanítóképző-int. s.-tanárokat, a pápai Kardhordó 
László pápai áll. tanítóképző-int. segédtanárt 
a sárospataki áll. tanítóképző-int.-hez, Holcz-
mann Ferencz temásvári áll. tanítóképző-int. 
segédtanárt a győri áll. tanítóképző-int.-hez. 

Nyugdíjat utalványozott: Filimon Sándor 
oláhszilvási gör. kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 160 frtot; Angyel János mirisz-
lói gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 230 fr tot ; Gruián Zacharie strazsai 
gör. kath. munkaképtelen el. isk. tanítónak 
évi 170 frtot; Simonovics Gerő gyergyószent-
miklósi örmény szert. r. kath. munkaképtelen 
el. isk. tanítónak évi 190 fr tot ; Topa János 
székáspreszákai gör. kath. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 230 frtot; Pillarik Ferencz 
tótpronai munkaképtelen r. k. tanítónak évi 
230 frtot; Fai-kas Ferencz ekecsi ev. ref. 
munkaképtelen tanítónak évi 330 frtot; ifj. 
Koczián Alajos mezűkövesdi róm. kath. mun-
kaképtelen el. isk. tanítónak évi 450 frtot; 
Tóth József mezőkeresztesi ev. ref. munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 510 frtot; 
Ungár Ede bácsmadarasi munkaképtelen izr. 
tanítónak évi 220 fr tot ; Bemjanovich György 
alsókomárniki gör. kath. tanítónak évi 170 
forintot; Jenei János kisjenői munkaképtelen 
tanítónak évi 170 frtot; Szlavkay János 
plavniczai r. k. tanítónak évi 230 fr tot ; Hro-
mada József r. kath. tanítónak évi 330 fr tot ; 
Rusz Tivadar hosszúmezői és csákai munka-

. képtelen gör. kath. tanítónak évi 230 frtot. 
Veres Zsigmond csikbalánbányai munkakép-
telen r. kath. tanítónak évi 380 frtot; Pal-
tiueán Gergely szunyogszéki közs. munkakép-
telen el. isk. tanítónak évi 240 fr tot ; Hues 
Tivadar oláhkeczeli munkaképtelen gör. kath. 
tanítónak évi 200 frtot; Boezán Maczedon 
alsó- és felsőkaznucsai munkaképtelen gör. 
katk. tanítónak évi 350 fr tot ; Ruby Adél 
nagyváradi munkaképtelen közs. tanítónőnek 
évi 550 frtot; Petrisor János vajdarécsei 
közs. jellegű el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 250 fr tot ; Markhott József budapesti 
VI. és VII. ker. óvó-egyleti munkaképtelen 
óvónak évi 380 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Molnár Imre nyug. bácspetroszellói tanító 
özvegye, szül. Varga Annának s 2 kiskorú 
árvájának évi 429 frt 32 krt ; néh. Zombori 
János szontai r. kath. tanító özvegye, szül. 
Ispánovits Katalinnak 277 frt 50 krt. 

S£>;JP<36 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 

A A bonyhádvidéki tanítóegyesület juh 
hó 27-én Somogyi János elnöklése mellett 
rendes közgyűlést tartott, melyen a „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága" alap-
szabályainak tervezete, a népiskola új tanterv-
javaslata, az „ Eötvös-alap", a „Tanítók Háza" 
és még több tárgy tárgyaltatván, a tárgyalás 
folyama alatt fejlődött vitában élénk részt 
vett Tihanyi Domokos kir. tanfelügyelő is. 
Az alapszabály-tervezet egész terjedelmében 
elfogadtatott. Az osztott népiskola tanterv-
javaslatánál több észrevételt tett a közgyűlés. 
A „Tanítók Házá" -ra nézve egyhangúlag ki-
mondotta, hogy azt szívből óhajtja, annak léte-
sítését minden tőle telhető eszközzel támogatni 
igéri. Kimondotta a közgyűlés azt is, hogy 
a kir. tanfelügyelőnek f. évi szeptember hó 
12-én tartandó 25 éves jubileumán testületi-
leg résztvesz. 

O A nagyszalontai ev. ref. egyházmegyei 
tan.-egyesület ez évi közgyűlését Nagyszalon-
tán tartotta meg Kiss Gábor elnöklete alatt. 
Első tárgy volt: a járáskörök működését fel-
tüntető elnöki jelentés, melynek kapcsában a 
következő nevezetesebb határozatok hozattak: 
a) a közgyűlés a biharmegyei ált. tan.-egyesü-
let által indított azon mozgalomhoz, hogy az 
„Iskola és tanítók védelme" tárgyában sza-
bályrendelet alkottassák, örömmel csatlakozik; 
b) a Nagyváradon — tanítók gyermekei ré-
szére — felállított internátusra 100 frt ala-
pítványt tesz. — Az előadások sorát Török 
Gyula szalontai tanító „A büntetésről" czínn'i 
értekezésével nyitotta meg. Ajánlja, hogy a 
büntetés nemei közül a figyelmeztetés, dor-
gálás és lejebb ültetés által iparkodjunk a 
gyermek erkölcsi érzületére hatni. A köz-
gyűlés az előadó nézeteiben nagy részben 
osztozik. Pósta Lajos feketegyarmati tanító 
„Az okszerű méh észét "-ről tartott előadása 
folyamán különösen felhívta a kartársakat, 
hogy e csekély befektetést igénylő és mégis 
dús kamatokat hajtó jövedelemforrást karol-
ják fel s terjeszszék el a szegény nép között; 
mert ezáltal nemcsak a vagvonosodást moz-
dítják elő, hanem az erkölcsi életet is neme-
sítik. A közgyűlés az élénk tetszéssel talál-
kozó felolvasásért köszönetét nyilvánította. 
Kiss István szalontai tanító Pauliny K. „Abé-
czé'-jét ismertette. Bírálatában kimutatta, 
hogy e jeles tankönyv tartalom, beosztás és 
kidolgozás tekintetében gyakorlati pedagógus 
kezére vall; jelenleg érvényben levő e nemű 
tankönyveinket messze felülmúlja. Mindezek 
kívánatossá teszik, hogy minél szélesebb kör-
ben elterjedjen. A közgyűlés e sok tudással 
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s gyakorlati ügyességgel szerkesztett Ábéczét 
az egyházmegyei tanügyi bizottság becses 
figyelmébe ajánlja. Az értekezések után az 
elnökséghez áttett folyó ügyek intéztettek el 
a következőképen: a) A szabad tan.-egyesü-
letek felállítását, mint a felekezeti jellegű 
tan.-egyesületek ellen is irányuló mozgalmat: 
a közgyűlés nem helyesli; h) a „Tanítók 
Házáu-ra nézve: az Országos Bizottság által 
javasoltakat elfogadja, az Eötvös-alap országos 
tanítóegyesületbe 100 frttal belép, mely összeg-
nek első részletét mielőbb lefizeti; e) csekély 
anyagi erejéhez mérten úgy a „ Tanítók Házá" -ra, 
valamint a vidéki tanítók fiainak „intemá-
tusá"-ra a legnagyobb örömmel áldoz. A gömör-
és kishontvármegyei tanítóegyesület azon 
indítványa, hogy a tanítók által eddig fize-
tett 2% nyugdíjilleték 3%-ra emeltessék fel 
s az így származott többletből állíttassanak 
fel a tanítók házai; valamint az évzáró vizs-
gálatok eltörlése tárgyában áttett indítvány 
is bővebb megvitatás végett az egyes körök-
höz tétetett át. Néhány jelentéktelen tárgy 
elintézése után elnök buzdítva a tagokat 
alapszabályszerinti kötelességeik pontos telje-
sítésére, a gyűlést berekeszti. (P. L.) 

A sárré t i tanítóegyesület augusztus 
hó 2-án Körös-Ladányon tartotta ez évi sike-
rült és látogatott közgyűlését. A gyűlésen a 
sárréti tanítóegyesülethez tartozó mind a négy 
község: Szeghalom, Füzes-Gyarmat, Körös-
Ladány, Vésztő tanítói majdnem teljes szám-
ban jelen voltak, csak azok maradtak el, kiket 
a hivatalos kötelesség távoltartott. Az elnök: 
Nagy Lajos k.-ladányi tanító megnyitóbeszéde 
után a mult évi gyűlések és a körök jegyző-
könyveit Bereczky József egyesületi jegyző 
olvasta fel. „A tanító helyzete a társadalom-
ban hajdan és-jelenben" cz. tételről Nagy 
Lajos körösladányi tanító tartott sikerült fel-
olvasást, melyért a gyűlés a felolvasónak 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Nevezetes 
tárgy a „Tanítók Háza" ügye volt s az egye-
sület csekély erejéhez mérve ezen nemes 
c/,élra 100 frtot szavazott meg évi 10 frtos 
részletekben. S ezenfelül elhatározza, hogy 
minden alkalmat ragadjanak meg a tanítók 
(iskolai ünnepélyek, önkéntes adakozás, gyűj-
tés, műkedvelői előadások stb.), mely által ezen 
szent ügy diadalra jusson. Ezután Bencze 
Péter egyesületi pénztárnok és könyvtárnok 
jelentése következett s ezen alkalommal is 
úgy, mint már számtalan esetben régi pénz-
tárosunknak lelkes éljenzés kíséretében a gyű-
lés köszönetet szavazott. Úgyszintén jegyző-
könyvi köszönetet szavazott a közgyűlés ama 
két idős kartársnak, kik már a tanítói pályá-
ról lelépvén, a csendes magányban óhajtják 

tölteni hátralevő napjaikat, ú. m. Tóth Bálint 
51 évig és Berke Péter 48 évig működött 
f.-gyarmati tanítóknak. A gyűlésen megjelenni 
szándékozó felekezeti tanítók fuvar- és napi-
díjának megadását a közgyűlés a kir. tan-
felügyelő úr útján óhajtja kieszközölni, hová 
az egyesület kérvény nyel járul. Következett 
ezután a tisztújítás. Elnök lett Nagy Elek 
vésztői tanító, jegyző maradt Bereczky József 
vésztői tanító, az egyesület régi jegyzője; 
pénztáros és könyvtáros lett a már 53 éven 
keresztül friss egészségben működő szeghalmi 
tanító: Bencze Péter. A jövő közgyűlés helye: 
Vésztő. A közgyűlés után a körö;-]adányi tár-
saság s az ev. ref. egyház szives vendégszere-
tetéből kifolyólag társasebéd volt. 

- A marostordainegyei ált. tanítótes-
tület kiskükiillői liókköre gyűlésében a 
következő indítványt emelte egyhangúlag 
határozattá: kéressék fel a Tanítók Országos 
Bizottsága, hogy köszönetet mondva a nm. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr-
nak a tanítók iránt tanúsított kegyes jósá-
gáért s különösen a régebben állami iskolá-
nál alkalmazott tanítók fizetésemeléseért, kérje 
őnagyméltóságát, hogy méltóztassék tekin-
tetbe venni a jelenleg állami iskoláknál szol-
gáló, korábban más jellegű iskoláknál szol-
gált tanítók eddigi szolgálatát, és sokszor 
o ö O 7 

sanyarú helyzetét és feloldván őket a fizetés-
rendezésnél előállott mellőzés alól, beszámítva 
más jellegű iskoláknál töltött szolgálati ide-
jüket: méltóztassék beosztani az általuk is 
megérdemelt 500, 600, 700 frtos fizetési osztá-
lyokba s ezen beosztást legalább az 1899— 
1900. tanév kezdetétől alkalmazásba venni 
kegyeskedjék." Az egyesület bizottsága kéri 
a hazai tanítótestületeket és fiókköröket, 
hogy az ügyet, magukévá tenni, a gyűlése-
ken hasonló szellemű határozatot hozva, 
folyamodványt nyújtani be és odamunkálni 
szíveskedjenek, hogy a most mellőzött állami 
tanítók kellő méltánylásban részesíttetvén, a 
fizetési fokozatokba, a régebbi állami tanítók-
nál már alkalmazásba vett szolgálati idő tekin-
tetbe vételével, beosztassanak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Wlassics Gyula dr. vallás- és közokta-

tásügyi minister úr julius 31-e'n Fenyőházá-
ról Berlinbe utazott, a honnét nagyobb kül-
földi útra indult. 0 nagyméltósága csak e hó 
végén, vagy szeptember elején érkezik vissza 
Budapestre. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
gyűjtő- és kezelő-bizottsága f. hó 5-én ülést 
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tartott Péterfy Sándor kir. tanácsos elnöklete 
alatt. Az elnök bejelentette, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter nevében Zsilinszky 
Mihály államtitkár örvendetes tudomásul 
vette az Eötvös-alap házvételét. (L. mai szá-
munk első czikkét.) Előterjesztette az elnök 
azt a kérvényt, melyet a Tanítók Háza igazgató-
tanácsával egyetemben az egyesület a székes-
fővároshoz fog intézni. A főváros a Tanítók 
Háza czéljaira tudvalevőleg a tisztviselőtele-
pen 800 s néhány négyszögöles telket aján-
lott föl, ezt azonban az egyesület, a nagy 
távolság miatt, nem fogadhatta el. Most arra 
kéri a fővárost, hogy mivel az ideiglenes 
Tanítók Háza a Szentkirályi-utczában már 
tető alatt van, vagv a felajánlott telek mai 
értékét (mintegy 38—40 ezer frtot), vagy a 
millennium alkalmából kulturális czélokra 
megszavazott egy millió egy évi kamatát 
(40—50 ezer frtot) adja a Tanítók Háza javára. 
Az egyesület viszonzásul fővárosi tanítók né-
hány árvájának a Tanítók Házában ellátást 
biztosítana és a fővárosi hivatalos tantestü-
letnek és könyvtárának alkalmas helyiségeket 
adna. Ezt a kérvényt legközelebb be fogják 
nyújtani a polgármesternél. Kívánatos, hogy 
a főváros szintén meghozza a maga aldozatát 
a Tanítók Házára, a melynek, ha annak ide-
jében a tisztviselői teleknél alkamasabb tel-
ket ad, már évek óta állana ez az üdvös és 
szükséges internátus! — Péterfy Sándor új 
alapszabály-javaslatot mutatott be, melynek 
tárgyalására bizottságot küldtek ki. Az alap-
szabályok módosítását a házvétel, illetőleg a 
Tanítók Házának a megvalósítása tette szük-
ségessé. Legközelebb ismertetni fogjuk e mó-
dosításokat. Eszmecsere folyt még a Tanítók 
Háza fölszerelése dolgában s erre új bizott-
ságot küldöttek ki. Az Eötvös-alap vezérférfiai 
és bizottsági tagjai, mint ebből is látható, a 
nvári szünet alatt is dolgoznak a — vidéki 
tanítóságért Mikor fogják ezt a vidéki tanítók 
azzul meghálálni (akkor is csak a maguk érde-
kében cselekedvén), hogy tömegesen lépnek 
be az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesületbe? 

— A vértanú tanító emléke. Kegyeletes 
ünnepet ült meg Ocsa és Alsó-Némedi köz-
ségek lakossága. Ekkor mult ötven esztendeje, 
hogy Haynau pesti rögtönitélő bírósága kivé-

geztette Halászy Károly alsónémedi tanítót, 
a ki a szabadságharcz idejében kitűnt hazafi-
ságával. A kivégzés félszázados évfordulóján 
az ócsai és némedi református egyházközségek 
gyászünnepet rendeztek. Ott voltak a refor-
mátus egyházmegyének csaknem összes tanítói 
és lelkészei. Délelőtt gyászistentisztelet volt a 
templomban s itt Vargha László alsónémedi 
lelkész mondott hazafias beszédet. Az isten-
tisztelet után az ünneplő gyülekezet a vértanú 
sirjához vonult, a hol Körtvélyesty László 
váczi tanító és Szabó Géza ócsai lelkész 
emlékeztek meg a nagy időkről. A vértanú 
tanító sírjára Ocsa és Alsó-Némedi községek, 
a református és zsidó egyházközségek és a 
megyei tanítóegyesület koszorút helyezett. 

— A Szalhmáry-siremlék már föl van állítva 
a kerepe-i-úti temetőben. Az ünnepies lelep-
lezés folyó hó 21-én délelőtt 10 órakor lesz. 
A leleplezést megelőzőleg délelőtt 8 órakor 
a Szathmáry-síremlék és alap bizottsága ülést 
fog tartani a Ma. Ta. Kaszinójában. 

— A gyermekvédő kongresszus előmun-
kálatainak állapota 1899 augusztus hó elején. 
A nemzetközi gyermekvédő kongresszus 1899 
szeptember hó 13—17. napjain tartatik meg 
Budapesten, a Nemzeti Muzeum és országház 
termeiben. A megnyitó ülésre József főherczeg 
védnök, több minister és számos előkelőség 
megígérte a megjelenést. A tagdíjakat eddig 
lefizetett egyének összes száma 454, köztük 
62 külföldi, az utóbbiak között legtöbben 
vannak Franczia- és Olaszországból, de kép-
viselve van Európa minden állama, azonkívül 
az amerikai Egyesült Államok is. Párisban, 
Firenzében és Berlinben külön bizottságok 
működnek. A szakosztályok munkálataikkal 
nagyjában elkészültek, a bejelentett előadások 
száma eddig 55, különösen az orvosi szak-
osztályban sok hírneves külföldi tudós jelent-
kezett előadóul. A kongresszus alkalmából 
szétosztás végett több becses irodalmi mű 
jelenik meg, köztük a bizottság kiadásában 
mintegy 40 nevezetesebb magyar gyermek-
védő-intézet monográfiája magyar és franczia 
nyelven, az igazsá^ügyministeriun kiadásá-
ban a javítóintézetek terjedelmes ismertetése, 
Budapest főváros jelentése árvaházairól,Tuszkai 
Ödön kiadásában a gyermekkórházak s más 
hasonló közegészségügyi intézetek részletes 
leírása s mintegy 15 apróbb ismertető füzet. 
A bizottságnak közel 100 árvaház és jótékony 
egyesület küldött be nyomatott vagy írott 
ismertető leirást s a ministeriumok kérésére 
eddig külföldről részben igen terjedelmes 
csomag érkezett a gyermekvédelem ügyére 
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vonatkozólag, melyeket a bizottság a kon-
gresszus után az orsz. pedagógiai könyvtár-
nak enured át. A kiállításon, mely a város-
ligeti iparcsarnokban lesz, 150 kiállító van, 
köztük 38 külföldi, részben feltűnő érdekes 
tárgyakkal; a felállítás munkája már meg-
kezdődött. A bizottság gondoskodott a kon-
gresszus alatt megjelenő napilapról, napibiz-
tosokról, gyorsírókról, jelvényekről s egyes 
kedvezményekről. A tagok számára 12-én 
este a Royal szállóban ismerkedő-estély lesz s 
17 én délután a kereskedelmi ministerium, 
továbbá a tengeri és folyamhajózási társulat 
támogatásával külön kirándulás lesz Váczra, 
a siketnémák intézetébe, Zebegénybe a szün-
idei gyermektelepre, Visegrádra s onnan külön 
hajóval Budapestre, mely kiránduláson a tagok 
összesen 50 krért vehetnek részt. A czir-
kveniczei kirándulás munkálatai folyamatban 
vannak, több oldalról kedvezményeket nyer-
tünk. A kongresszus tartama alatt 30 neve-
zetesebb fővárosi intézet meglátogatása van 
tervben s a külföldiek kalauzolására eddig 
idegen nyelveket értő 20 szakférfiú és nő 
vállalkozott. 16-án délután lesz az 1828-ban 
Brunswick Teréz grófnő által alapított „ angyal-
kert" helyén állított emléktábla leleplezése. Az 
előkészítő-bizottság eddigi kiadása 2827 frt, a 
pénztárban jelenleg 5368 frt 49 kr van, mely 
összeg a kongresszus megtartását biztosítja, 
a nagy és előreláthatólag igen értékes napló 
kiadására pedig a közoktatásügyi és belügyi 
ministeriumoktól kértünk külön segélyt, hogy 
azt minden tag és minden nagyobb közkönyv-
tár díj nélkül megkaphassa. A kongresszus 
rendezésére február óta fennálló iroda eddig 
közel 60.000 nyomtatványt s körlevelet kül-
dött szét s ügy darabjainak száma 1028. A 
kongresszus tagdíja 5 frt, mely összeg Szabó 
József pénztárnoknál (IX., Lónyay-utcza 9.) 
fizetendő le, a többi részletekre nézve az 
iroda (József-körút 43.) ad felvilágosításokat. 

— A segesvári Petőfi-ünnepnek halottja 
van: folyó hó 2-án meghalt E. Kovács Gyula, 
a kolozsvári nemzeti szinház művésze és ismert 
nevű költő. Kovács Gyula a segesvári emlék-
ünnepen Jókai „ Apoteózis"- át szavalta el 
födetlen fővel s e közben napszúrást kapott. 
Mindjárt a költemény elszavalása után rosszul 
lett s az emelvényről a csataemlék őrszobá-
jába vitték be, a hol Holler Lujza grófnő, a 
csataemlék áldozatkész gondozója, önfeláldo-
zóan ápolta. Ott feküdt, eszméletlen állapotban 
jó ideig, majd a segesvári kórházba vitték 
a hol szerdán délután meg is halt. Kolozs-

vártt temették el nagy részvét közt. E. Kovács 
Gyula mint művész és mint költő egyaránt 
az elsők közé tartozott. „Kétszer nyilik az 
akáczfa virága" czímű dalát országszerte ének-
lik. 0 is, mint Petőfi, a csatatéren halt meg: 
hattyúdala Petőfi dicsőítése volt Jókai tolmá-
csolásában. Költői, szép halál! — A segesvári 
Petőfi-ünnepről lévén szó, megemlítjük, a mi 
a mult alkalommal már nem volt lehetséges, 
hogy a Petőfi-ünnep alkalmából a segesvári 
„Nagy-Kükiilló" díszes ünnepi számot adott 
ki, nemzeti szinű kerettel. Ezt a derék heti-
lapot, mely a „nagyküküllővármegyei ált. tanító-
egyesület" hivatalos közlönye, Danes Bertalan 
kir. tanfelügyelő, a segesvári magyar társa-
dalom egyik fővezérférfia, szerkeszti hazafias 
buzgósággal és nemes kötelességtudással. Fő-
munkatársai : Gyöngyössy István, az ottani 
polgári iskola érdemes igazgatója és Csulak 
Lajos elemi iskolai tanító, lapunknak is munka-
társa. Ezek az érdemes férfiak szép munkát 
teljesítenek Segesvártt, egészen önzetlenül, a 
magyar állameszme érdekében. Megérdemlik 
mindenek támogatását. A „Nagy-Küküllő" 
előfizetési ára negyedévre 2 korona. 

— Az „Eötvös-alap orsz. tanítói egyesü-
lete" folyó évi augusztus hó 19-én d. e. 8 
órakor tartja Budapesten, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kistermében osztó-bizottsági 
s folytatólag ezután közgyűlését, melyre tiszte-
lettel meghívjuk jótékony intézetünk minden 
tagját. Tárgyak: 1. Az ösztöndíjak és segélyek 
odaítélése. 2. A „Tanítok Háza" ügye. 3. Az 
alapszabályok módosítása. Budapesten, 1899. 
évi augusztus hó 5-én. Péterfy Sándor elnök. 
Kapy Rezső másodtitkár. — A „Szatlimáry-
síremléket és alapot létesítő bizottság" folyó évi 
augusztus hó 21-én, d. e. 9 órakor tart ja 
Budapesten, a Magyar Tanítók Kaszinója helyi-
ségében (VIII., József-körút 8. sz., I. em.) 
beszámoló gyűlését, melyre a bizottság tagjait, 
valamint az ügy iránt érdeklődőket ezennel 
tisztelettel meghívjuk. Budapesten, 1899. évi 
augusztus hó 5-én. Halász Ferencz, Lakits 
Vendel, Péterfy Sándor mint a bizottság 
elnökei. 

— Szárnyasaink czímű illusztrált baromfi-
tenyésztési szaklapot ez évben is több nép-
tanító úrnak teljesen díjtalanul megküldeni 
szándékolván, legyen szabad fölkérnem mind-
azokat, kik ezen kedvezményben eddig még 
nem részesültek, de lapunkat bírni óhajtják, 
hogy kérelmüket hozzám ezen értesítés meg-



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 . SZÁM. 

jelenésétől számítva tíz napon belül levelező-
lapon beküldeni szíveskedjenek. Parthay Géza, 
az orsz baromfi-tenyésztési egyesület igaz-
gatója (VII. ker., Rottenbiller-utcza 30. sz.). 

— Eötvös-alap. Örökös tagsági díjat fizet-
tek 1899 április 1-től 1899 junius 30-ig: 
Valló Mária (O-Tura) 15 f r t ; Dankó Andor 
(Gyekés) 5 f r t ; Bárány Gyula (Csurgó) 10 f r t ; 
özv. Illa Mihályné (Bálványos) 20 fr t ; Kardos 
Ignácz (Szegzárd) 20 frt; Honfi Lőrincz (Dráva-
Vásárhely) 10 f r t ; Kiss Gábor (Okány) 5 f r t ; 
Hofer Pál (Kismarton) 5 f r t ; Bobonka András 
(Bököny) 5 f r t ; Molnár István (M.-Pogocsa) 
5 f r t ; Szűcs Mihály (Kis-Babóth) 10 f r t ; 
Hammmer Gyula (Kőszeg) 10 fr t ; Hebenstreit 
József (Nezsider) 10 f r t ; Fichtner Sándor 
(Budapest) 12 fr t ; Benedek Sándor (Harasztos) 
20 frt ; özv. Sándor Benőné (Alcsuth) 20 f r t ; 
Donner Lajos (B.-Csaba) 5 frt. —- Alapítványt 
tettek 1899 április 1-től 1899 junius 30-ig: 
nagybecskereki fiókkör 10 f r t ; selmeczbánya-
vidélci tanítóegyesület 25 f r t ; délmagyaror-
szági orsz. tanítóegyesület marosmelléki fiók-
köre 5 f r t ; mosonmegyei tanítóegyesület 57 fr t 
15 kr. Adakoztak (folyó évi április 1-től 1899 
junius 30-ig) Fortuna hitel- és takarékintézet 
r.-t. (O-líadna) 3 fr t ; Takarékpénztár r.-t. 
(Új-Kécske) 5 frt. (Folytatjuk.) — Schmidt 
Albin, pénztáros, Budapest, VII., Wesselényi-
utcza 44. sz. 

— Negyvenéves találkozó. Mindazon taní-
tók, kik 1859-ben Pécsett tanképesítést nyer-
tek, ú. m. Allinger, Ambrus, Androlics, Arnt, 
Bauer, Báltin, Brogli, Bali, Büki, Csonka, 
Donner, Dely, Fuchs, Folbert, Habel, Hübner, 
Hesz K.; Hesz F., Homoki, Herold, Horvát, 
Herendi, Hoffmann, Jung, Keller, Knapp, 
Koszter, Krum, Klieber, Knöller, Klem, Kele-
men, Müller, Nikolausz, Oberst, Polgár, Pápa, 
Peti, Pavlinek, Reisz, Ritzl, Repics V., Rozsits 
S., Raisz, Schroll, Soosto Gy., Somogyi, Schil-
ling, Schrempf, Szili, Szampl, Tóth, Vilii stb. 
tisztelettel kéretnek, miszerint volnának szí-
vesek f. évi augusztus hó 24-én d. e. 11 óra-
kor Pécsett, a „Magyar király" vendéglőjé-
ben negyvenéves találkozóra megjelenni. Szives 
tudósítást mielőbb kérve, Szulok, 1899. aug. 5. 
Dévai (Donner) Nep. János, kántor s tanító. 

— Gyűlések. A csongrádvármegyéi tanító-
egyesület (alföldi tanítóegyesület) Szegeden 
1899. évi szeptember hó 8-án és 9-én a 
városháza közgyűlési termében tartja XXXIII. 
rendes évi közgyűlését. Első nap a követ-
kező értekezések lesznek: A polgári leány-
iskola reformja. Előadó: Krikkayné-Barbara 
Emma, polgári leányiskolái igazgató. Eszmé-
nyiség a nevelésben, kapcsolatban az új tan-

tervvel. Előadó: Vass Mátyás. A választmány 
javaslata az iskolaszékek és gondnokságok 
megszüntetése tárgyában. Előadó: Lantos Béla. 
A választmány előterjesztése a tanítók leányai-
nak a tanítóképzőkbe való fölvétele tárgyá-
ban. Előadó: Nemecskay István. A választ-
mány javaslata az évzáró vizsgálatokra vonat-
kozólag. Előadó: id. Nagy Ferencz. Jelentés 
a Tanítók Országos Bizottságának üléséről, 
kapcsolatban a „Tanítók Háza" ügyével. Elő-
adó : Nemecskay István. Második nap, szep-
tember 9-én, délelőtt V28 órakor gyászmise 
Bója Gergelyért a felsővárosi templomban. 
8 órakor innen indulás a felsővárosi Deszkás 
temetőbe Bója Gergely síremléke fölszentelé-
sére. Alkalmi beszéd. Tartja^: Nemecskay 
István. „Bója Gergely sírjánál." Irta és szavalja: 
Vass Mátyás. Innen az egyesület tagjai tes-
tületileg átvonulnak az újszegedi Erzsébet-
ligetbe az országos mezőgazdasági kiállítás 
tanulmányozására. — Az állami tanítók orsz. 
egyesülete f. évi augusztus hó 19-én délelőtt 
9 órakor Budapesten (Pestvármegye megye-
háza nagytermében) rendes közgyűlést tart. 
A tárgysorozatból kiemeljük a következőket: 
Tanítók Háza. Előadó : Földes Károly. A gaz-
dasági ismétlő-iskola kérdése. Előadó : Kozma 
László. Az osztott népiskola tanterve. Előadó: 
Kovács György. Az egyesületi élet fejlesztése, 
kapcsolatban a Nagy L.-féle javaslattal. Elő-
adó: Csulak Lajos. Augusztus 18-án d. u. 
4 órakor a Tanítók Kaszinójában (VIII. ker., 
József-körút 8.) választmányi ülés lesz. Ugyanott 
d. u. 6 órakor előértekezlet s utána ismer-
kedési estély. A kik mérsékelt elszállásolásra 
igényt tartanak, forduljanak Badoch József, 
újpesti igazgató-tanító alelnökhöz. Indítványok, 
javaslatok augusztus 15-ig az elnök czímére 
Debreczenbe küldendők. — Az ev. ref. tanítók 
országos egyesülete ez évi nagygyűlését aug. 
hó 22-én délelőtt fél 10 órai kezdettel 
Komáromban tartja. 

— Halálozás. Bóck János, nyug. tanító 
folyó évi julius hó 26-án 82 éves korában 
Német-Sztamorán elhunyt. Áldás hamvaira 1 

T a r t a l o m : Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza. 
fU.J - A nyugdíjtörvény revíziója. Bálin Balázs. — 
Ismétlő-iskolai tanítók a szegedi mezőgazdasági kiál-
lításon. Kun László. — Évzáró vizsgálat vagy iskolai 
ünnepély ? Huhay Bertalan. — Az új tantervhez. 
Dr. Ében. — Nöi kézimunka-tanfolyam. — Szün-
ó r a : Józsika lelki bátorsága. Mosdóssy Imre. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újvárt/ Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz Józsefdr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTOK LAPJA, 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egvhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KEB., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. MAOY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

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

(U.)A ma-
gyar tanító-

ság ismét 
megmutatta, 

hogy tud 
hálás lenni 
és hogy sze-
reti azokat, 
a kik őt sze-
retik. Az a 
díszes sírem-
lék, melyet 
f. hó 21-én 
leplezünk le 
a Kerepesi-
úti temető-
ben, s melyet 
rajzban la-

punk mai 
számában 

mutatunk be, 
korán elköl-
tözött jó ba-

rátunk : 
Szathmáry 

György mi-
nisteri taná-

csosnak a 
síremléke, 
egyszers-

mind a ma-
gyar tanítók 

Szathmáry György emléke, 

Lapunk 30-ik számához egy melléklet van csatolva. 

hálaérzeté-
nek és fen-
költ gondol-
kodásának is 
jele. A ma-
gyar tanító-
ságfilléreiből 
állítottuk ezt 
a síremléket 
s ugyancsak 
e filíérekből 
kőnél mara-
dandóbb em-
léket is állít-

hatunk 
Szathmáry 

Györgynek: 
nevére szóló 
alapítványt 
tanítóárvák 
javára az 
Eötvös-alap 

országos ta-
nítóegyesü-
letnél. 

Szathmáry 
György 1898 
január 14-én 
halt meg, 53 
éves korá-

ban. Rövid-
del halála 
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után mi vetettük föl lapunkban az 
eszmét, bogy népoktatásügyünk e vezér-
férfiának sírját a magyar tanítók köz-
adakozásból emlékkel jelöljék meg. 
Az eszme viszhangra talált és a Ma. 
Ta. Kaszinójában 1898 márczius 9-én 
megalakult a „Szathmáry-síremlék és 
alap bizottsága", mely adakozásra való 
felhívásban fordult az ország tanító-
ságához és a nemzeti kultúra minden 
igaz barátjához. 

„Ki volt és mit t e t t Szathmáry 
György — fölösleges hosszasan magya-
rázgatnunk, állott e felhívásban. A ki 
az utóbbi három évtized kulturális 
mozgalmait figyelemmel kisérte, tudja, 
hogy Szathmáry György úgy is mint 
publiczista és országgyűlési képviselő, 
úgy is mint a népoktatás ügyosztályá-
nak vezetője a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumban, munkás életének 
minden pillanatát a hazai kultúra szol-
gálatának szentelte. Erős, hatalmas 
nemzeti kultúra kapcsaival egybefüzött 
egységes nemzeti állam; virágzó, álta-
lános, nemzeterősítő népoktatás; a mű-
veltség és művelődés varázslatával a 
legélesebbeknek látszó ellentéteket is 
kiegyenlítő nemzeti közszellem: ez volt 
az az eszme-háromság, a melyet Szath-
máry György, mint publiczista magának 
kitűzött s a melyet, mint törvényhozó 
és a népoktatás ügyének vezérférfia, 
megvalósítani törekedett és nagy részben 
meg is valósított. Agyának minden 
goudolata, szivének minden dobbanása, 
hazafias lelkének egész rajongása — 
mind a nemzeti kultúrát szolgálta, 
három évtizeden keresztül, testet-lelket 
őrlő szakadatlanságban." 

A magyar tanítók nemes szivében ez 
a felhívás viszhangot keltett és ada-
kozott ki-ki, tehetsége, illetőleg szegény-
sége szerint. Közel 3000 fr t az az összeg, 
a mit a magyar tanítók a kettős czélra: 
a síremlékre és az alapra összeadtak. 

A síremlék ós alap bizottsága a 
megboldogult nemes szivének sugalla-

tá t vélte követni, midőn úgy határozott, 
hogy e begyült összeg nagyobb részét 
az alapra, mely nyomort enyhíteni van 
hivatva, fordítja és csak kisebb részét 
a síremlékre. Összesen 2705 f r t 47 kr 
gyűlt össze, mely a kamatokkal és a 
még várható adakozásokkal 3000 frtra 
fog szaporodni. A bizottság a sírem-
lékre 1000—1 100 fi tot rendelt fordí-
tan i , az alapra e szerint az időszaki 
kamatokkal 2000 frt juthat. 

A magyar tanítók tehát igaz barát-
juknak és a népoktatásügy korán elhunyt 
vezérférfiának kettős emléket állítottak: 
egyet a Kerepesi-úti temetőben s egy 
másikat — és ez az aere perennius — 
ama tanítóárvák szivében, a kik a 
Szathmáry-alapból ösztöndíjakat fognak 
élvezni. 

Összetartásunk és áldozatkészségünk 
ime Szathmáry György emlékében is 
diadalmaskodott! Adja az Ég, hogy az 
egyetértésnek, a nemes gondolkozásnak 
és a kartársi szeretetnek még több ily 
szép példáját jegyezhessük föl a magyar 
tanítóságról. 

Egyetértésben rejlik az erő! 
Áldott legyen Szathmáry György emléke! 

® D $ < 3 c 

-X- Internátusok czím alatt a Budapesti 
Hirlapban a következőket olvassuk: „ A ma-
gyar tanítók bámulatos energiával dolgoznak 
évek óta, hogy házat építsenek Budapesten, 
melyben egyetemre járó fiaik olcsó vagy 
ingyen ellátást kapjanak és a legnyomasztóbb 
gondoktól mentve tanulhassanak. A ki törek-
véseiket kezdettől fogva figyelemmel kisérte, 
elámult merész vállalkozásukon, mely gyönge 
erejüket annyira meghaladta, mint ha han-
gyákat látunk, melyek összefogva nagy szal-
maszálakat, forgácsokat czipelnek, lassan, 
kitartással és végül czélt érve. íme, most már 
házat vettek a tanítók, berendezik, megindít-
ják az internátus művét és nagy leleményes-
séggel új terveket forgatnak, hogy müvüket 
nagyobb méretekben folytathassák. Nagy 
dicséret illeti e mozgalom vezéreit, kik lelkese-
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•désök tüzével összeforrasztották e nagy testüle-
tet, erejénele tudatára ébresztették és vagyont 
szereztek számára. Diadala ez a szövetkezés 
•eszméjének, mely bizonyára a jövő században 
a társadalom szerkezetét egészen át fogja 
alakítani." A czikk irója utal ezek után arra, 
hogy az egyetemi tanulók nagy része anyagi 
gondokkal küzd. D 3 vájjon történt-e — kérdi — 
•évtizedek óta csak valami, a mi e nagy 
baj gyökereit érintené? S erre a kérdésre 
így felel: „Semmi, éppenséggel semmi. Leg-
fólébb, hogy a tanítók ipír kodnak gyermekeik 
helyzetén könnyíteni. Utánozta-e valaki példá-
jukat? Senki, éppenséggel senki" — Örömmel 
veszünk tudomást a „B H." vezérczikkében 
foglalt elismerésről. íme, már észrevesznek 
minket, tanítókat s kartársi szeretetünket és 
egyetértésünket elismeréssel illetik! íme, a 
„szövetkezés eszméjének diadala" s bár csak 
„hangyák" vagyunk is mi, magyar tanítók 
de 23.000-en vagyunk! Szorgalmunk és egyet-
értésünk már házat is szerzett egyetemre járó 
gyermekeink számára s ha továbbra is össze-
tartunk, még nagyobb dolgokat is vihetünk 
végbe! De szükséges, hogy összetartsunk s 
hogy mindnyájan, mint egy ember sorakoz-
zunk az Eötvös-alap zászlaja köré. Induljon 
meg országszerte a mozgalom, mely azt czé-
lozza, hogy minden magyar tanító belépjen 
a tanítók tanuló gyermekei számára házat 
vásárló Eötvös alap tagjai sorába! Anuyira 
szegények — hála az Égnek —- mégsem 
vagyunk, hogy nagy és nemes czélokra ne 
akadjon évenkint két, illetőleg három koro-
nánk! íme, a társadalom gazdagabb osztályai 

máris irigykedéssel tekintenek ránk! 

« f 

Az Eötvös-alap új alapszabály-
tervezete. 

Legközelebb elért örvendetes fejlődés, külö-
nösen a Tanítók Háza eszméjének immár 
megvalósítása folytán, szükséges-é vált az 
„Eötvös-alap orsz. tanítói egyesület" alap-
szabályainak lényeges módosítása. 

A gyűjrő- és kezelőbizottság a folyó évi 
augusztus 19-én tartandó közgyűlés elé ter-
jeszti elfogadás végett az új alapszab ílyter-
vezetet. E javaslat, melyet nagyérdemű elnö-

künk: Péterfy Sándor dolgozott ki s az ő 
elnöklete alatt Ujváry Béla, György Aladár, 
Schmidt Albin, Schön József. Kapy Rezső, 
Hajós Mihály és Göőz József dr. részvevé-
sével alakult albizottság, Lakits Vendel 
titkár Írásbeli észrevételeinek figyelembevé-
telével állapított meg, főbb vonásaiban, kiváló 
tekintettel a leglényegesebb újításokra, a 
következő: 

Segítő egyesületünk ezime ezentúl: „Eötvös-
alap". Ezt a rövid, de mégis kifejező czímet 
negyedszázad alatt mintegy szentesítette a 
közhasználat. A laikus közönség ez alatt a 
gyűjtő név alatt ismeri a tanítóság tömö-
rülése folytán eddig alkotott s eredményei-
ben legmesszibbre ható jótékonysági intéz-
ményünket. 

Újonnan kellett ezéljamkat meghatároznunk. 
Szoros kapcsolatot létesítünk az Eötvös-alap 
és a Tanítók Háza között. Egyesületünk jól 
meggyökeredzett törzse az anyaegyesület: az 
Eötvös-alap marad, mely jótékonysága gyakor-
lásának egyik űj alakjaként tekinti a Tanítók 
Házát, mint a magyarországi köznevelés és 
közoktatásügy szolgálatában állók erkölcsi 
kapcsolatának szimbólumát is egyszersmind. 
E mellett az Eötvös-alap még többféle új 
irányt is szab a nemes törekvéseknek, midőn 
eddigi munkakörének a Tanítók Háza gon-
dozásával leendő kibővítésén kívül új fel-
adatokul tűzi ki azon szegénysorsú szülök 
támogatását, kiknek özvegy és árvák hátra-
hagyása nélkül elhalt tanítógyermekeik az 
Eötvös-alapnak rendes tagjai voltak; nem-
különben az alap megerősbödésével, alkalmas 
helyeken menedékházak, otthonok állítását vagy 
segélyösszeg-nyújtását tervezi ama rendes 
tagok számára, kik hosszabb ideig tartó 
súlyos, esetleg gyógyíthatatlan betegségben 
szenvednek, vagy magukkal már jóltehetet-
lenek. Végül utak s módok keresésére törek-
szik arra nézve, hogy rendkívüli tagok javára 
elkülönítve kezelendő segélyforrást teremt-
sünk; továbbá, hogy az egyesület rendes 
vagy rendkívüli tagjainak Budapesten, vagy 
Kolozsvárott, egyetemeken, főiskolákban jele-
sen tanuló s példás magaviseletű gyermekei 
az ingyen vagy mérsékelt áron való étkezés 
jótéteményében részesülhessenek. Ennyi új 
feladat kitűzése mellett a régi, már megszer-
zett jogok mind tiszteletben tartattak, csak 
a tanítók országos árvaházának évenkint való 
dotálását hagytuk el, a melyre eddig az 
Eötvös-alap e'vi rendes tiszta jövedelmének 
egy tizedrészét szokta fordítani. A kitűzött 
új nagy czélok megvalósítása ugyanis az 
Eötvös-alapnak minden erejét leköti, s mivel 
minden krajezárra önmagának van szüksége, 

33* 
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az árvaház pénzzel való további gyámolítását 
tehát a maga részéről annál inkább is meg-
szüntethetőnek tartja, mert ma már az 
új nyugdíjtörvény alapján az országos tanítói 
nyugdíjalappal kapcsolatban árváink részére 
maga a közoktatási kormány kellő számú 
helyről gondoskodik tanítói árvaházak épí-
tésével. 

Ujabb czélok újabb eszközöket is köve-
telnek. Ennek értelmében vált szükségessé 
egyrészt a tagsági minőség kategóriájának, 
továbbá az egyesület vezető és intéző szerveze-
tének módosítása. Az alapító, pártoló és tisz-
teletbeli tagokon kívül ezentúl a) rendes és 
b) rendkívüli tagokat fogunk megkülönböztetni 
megfelelő jog- és hatáskörrel. 

Rendes tagokul tekintetnek a magyarországi nép-
oktatásügyi intézetekben, kisdedóvó - intézetekben, 
nép- és polgári iskolákban s az ezekhez hasonló fokú 
nevelő-intézetekben, árvaházakban, az alsófokú ipar-
és kereskedelmi iskolákban ; a kisdedóvókat és 
tanítókat képző intézetekben működő kisdedóvók, 
nevelők, tanítók, tanítónők, hi toktatók, t a n á r o k ; 
továbbá a népoktatásügyi tanfelügyelők és tanfel-
ügyelőségi hivatalnokok, ha a „Magyarországi Tanítók 
Eötvös-alapjához" a három korona évi tagsági d í ja t 
pontosan beszolgáltatják, vagy ha ahhoz az ötven-
koronás névre szóló részesjegynek kiváltásával hozzá-
járulnak. (Eme részesjegyeket 5 év lefolyása a l a t t 
10 koronás évi részletek beszolgáltatásával is meg-
szerezhetik.) 

Az eddig szerzett vagyon kizárólag a rendes 
tagok javára gyümölcsözik; az ezután szer-
zendő pedig 2 részre oszlik, a szerint, a mint 
rendes vagy rendkívüli tagok buzgólkodása 
folytán jut az Eötvös-alap tulajdonába. A rend-
kívüli tagok útján gyűjtendő vagyonból kizáró-
lag csak rendkívüli tagok részesülhetnek jótéte-
ményekben. El nem különítve befolyó közös 
jövedelmekből ~U rész a rendes, 1U pedig a 
rendkívüli tagok vagyonához csatolandó. 

Az egyesület rendkívüli tagja lehet Magyarország 
köznevelés- és közoktatásügyének a szolgálatában 
álló minden egyes kisdedóvó, nevelő, tanító, tanár , 
tanfelügyelő, főigazgató és az ország közoktatásügyé-
nek szolgálatában álló tisztviselő, ha az egyesület 
ál tal kibocsátandó névre szóló húszkoronás részes-
jegye t kiváltja, megszerzi. A 20 koronás névre szóló 
részesjegyeket rendkívüli esetben tíz-tízkoronás rész-
letben is beszolgáltathatják két egymásután követ-
kező esztendő leforgása közben. 

A rendes tagok tehát sokkal több jótéte-
ményben részesülhetnek, de többel is járulnak 
az alaphoz, mert ezután 3 korona évi díjat 
fizetnek, vagy 50 koronás részesjegyet vásá-
rolnak ; holott a rendkívüli tagok évi tagdíj 
fizetésére nem köteleztetnek s 20 koronás 
részesjegy váltásával már megszerzik a tag-
sági jogot. 

Az egyesület pártoló tagja lehe t minden egyes 
honpolgár, testület, egyesület és iskolai hatóság, h a 

az egyesület által kibocsátott 50 koronás vagy 10 
koronás részesjegyekből legalább egyet magához vált, 
vagy a k ike t az egyesület gyűj tő és kezelő országos 
bizottsága javaslatára a közgyűlés ilyenül megválaszt. 

A pártoló tagok résztvehetnek személyesen, avagy 
képviseletileg az egyesület közgyűlésein, azokon ta-
nácskozási joggal bírnak és megválaszthatok az 
egyesület közgyűlése által megalakítandó orsz. bizott-
ságokba rendes tagokul. 

Alapító tagok legalább vagy 400 koronás alapít-
ványt tesznek, vagy 3 éven át részesítik ingyen 
étkezésben egyesületünk rendes vagy rendkívüli 
tagjainak fiait. 

Az egyesület intézői: 
a) az Eötvös-alap tisztikara; 
b) a tisztikarból és 60 választott tagból álló 

„Eötvös-alap-gyűjtő és kezelő központi orsz. 
bizottság"; 

c) az Eötvös-alap és a Tanítók Háza jó-
téteményeit kiosztó országos bizottság; 

d) a Tanítók Házának igazgató - tanácsa, 
felügyelő- bizottsága és gondnoka; 

e) vidéki gyűjtő helyi bizottságok; 
f) az egyesület főfelügyelője (ministeri biztos). 
A tisztikar tagjai: elnök, 2 alelnök, titkár, 

másodtitkár, 2 jegyző, pénztáros, ellenőr, 3 
tagból álló pénztár- és számvizsgáló bizottság. 
A központi gyűjtő- és kezelő-bizottság tagjai: 
a tisztikar, tiszteletbeli tagok, 60 választott 
tag (30 a rendes, 20 a rendkívüli és 10 az 
alapító és pártoló tagok sorából.) Ez a köz-
ponti bizottság intézkedik első sorban az 
egyesület ügyeiben. Választja a közgyű-
lés a székesfővárosban s ennek közelében 
lakó tagok sorából. Negyedévenkint tart 
gyűlést. Végrehajtja a közgyűlés és kiosztó 
orsz. bizottság határozatait; ellenőrzi a gyűj-
tésre és kezelésre vonatkozó intézkedéseket; 
kihirdeti febr. 2-án tartandó ünnepély után 
való gyűlésén a jótéteményekre vonatkozó 
pályázatot; javaslatokat állapít meg a nagy-
gyűlés és kiosztógyülésre; rendkívüli kiadásokat 
megszavaz ; megállapítja a tőkésítendő vagyont, 
az évi jövedelemből kiosztható részt, jótéte-
mények számát és értékét. A kiosztó orsz. 
bizottság tagjai a tisztikar, tiszteleti tagok, 
alapító tagok vagy ezek képviselői az egye-
sületi közgyűlésen választott orsz. bizottság 
és a Tanítók Háza igazgató-tan ácsa, továbbá 
a közgyűlésen a vidékiek sorából választandó 
30 rendes és 30 póttag. 

A kiosztó orsz. bizottság augusztus ha-
vában tartja gyűléseit s ekkor intézi el 
a jótéteményért folyamodók kérvényeit. A 
Tanítók Háza igazgató-tanácsa részben a 
közoktatásügyi minister úr által kineve-
zendő, részben a közgyűlés választotta ta-
gokból áll. Saját kebeléből 10 tagból fel-
ügyelő-bizottságot alakít s azzal és a köz-
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gyűlés választotta gondnokkal együtt vezeti 
a Tanítók Háza ügyeit. A ministeri biztos 
főfelügyelője az egyesületnek, a ki útján 
gyakorolja a közoktatásügyi minister a maga 
főfelügyeleti jogait. A vidéki gyűjtő-bizottságot 
az illető egyesületek saját kebelükből maguk 
választják. Ezek az általunk beszedett 3 
korona évi tagsági dijakból 1 — 1 koronát 
saját körükben való ösztöndíjakra vissza-
tarthatnak. Junius havában tartoznak beszá-
molni a központi gyűjtő- és kezelő-bizott-
ságnak. 

Megszorítást tartalmaz az új alapszabály-
tervezet azon régibb tanítókkal szemben, kik 
eddigelé nem léptek az Eötvös-alap kötélékébe. 
Az ilyenek csak 50 koronás részjegy kivál-
tásával léphetnek az alap kötelékébe s ha a 
jótéteményekhez való jogosultságot azonnal 
igénybe akarják venni, akkor az 50 koronás 
részesjegy kiváltásán kívül még annyiszor 
beszolgáltatják az évi tagsági díjat, a hány-
szor azt már be lehetett vagy be kellett volna 
szolgáltatniok. Rendkívüli figyelmet érdemlő 
esetekben a gyűjtő, és kezelőbizottság ezen 
föltétel szigorúságát enyhítheti; sőt özvegyek 
és árvák belépésével az előző díjat teljesen 
el is engedheti. Eme szigorítás igen méltányos 
kedvezmény az eddig is buzgólkodó tagokra 
nézve azokkal szemben, kik a 25 év leforgása 
alatt nem tartották érdemesnek az alap támo-
gatását, ámbár már tanítói pályán működtek. 

A Tanítók Házaiban szervezendő internátu-
sok egyes szobáit a közgyűlés az alapítók óhaj-
tásához képest nevezi el. Egy-egy szoba alapít-
ványa 4000 koronában allpíttatik meg. 

A hozzájárulásoknál nagy szerepet játszanak 
a kibocsátandó 50, 20 és 10 koronás részes-
jegyek. Jelentékeny összeget várunk továbbá 
báró Eötvös-alap műveinek az Eötvös-alap 
javára való kiadásából, melyre nézve mái-
szerződéses egyezség jött létre. 

Ez alapszabálytervezet biztosítja egyrészről 
azt, hogy az Eötvös-alap a népoktatásügy terén 
működők tidajdona; másrészről a rendkívüli 
tagság a közoktatásügy bármely ágazatában 
működőknek tért nyit arra, hogy a Tanítók 
Háza jótéteményeit élvezhessék s így az 
1896. évi kongresszus egyhangú óhajtásához 
képest a Tanítók Háza Magyarország összes 
közoktatásügyi munkása egybetartozandóságá-
nak — szolidaritásának — eszméjét is szol-
gálja. 

(Budapest.) Gőöz József dr. 
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r
0 , A polgári fiúiskolák s az elemi 

tanító- és tanítónöképzö-intézetek normál-
fölszerelési jegyzéke. A vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. minister úr még az 1894. 
év végén arra utasította az országos tauszer-
muzeum igazgatóságát, hogy a polgári fiú-
iskolák, valamint az elemi tanító- és tanítónő-
képzőintézetek mintaszerű, teljes fölszere-
lésének jegyzékét oly módon állítsa össze, 
hogy e jegyzékek lehetőleg az összes tan-
tárgyak tanítási eszközeit magukban foglalják, 
s ennélfogva a jövőre nézve irányadóul szol-
gáljanak az említett intézetek fölszerelésénél. 
Minthogy azonban e ministeri rendelet ki-
bocsátásakor az országos tanszermuzeumi 
bizottság, mely a fontos munkálatok elvég-
zésére első sorban volt hivatva, még ki sem 
volt nevezve, a normál-jegyzékek elkészítésé-
nek munkálata csak a fent említett bizott-
ságnak 1895. évi ápril hóban történt kine-
vezése után volt megkezdhető. A jegyzékek 
munkálatának megkezdésére egy szűkebb 
bizottságot küldöttek ki, mely a jegyzékek 
elkészítésénél követendő irányelveket a követ-
kezőkben állapította meg: a polgári iskolai 
jegyzék elkészítésénél a törvényben gyökerező 
6 osztályú polgári iskola, az elemi tanító-
képzőintézetekre nézve pedig úgy a régi, 
mint a már akkor ismeretes új tanítási terv-
javaslat veendő alapul. Mindkét rendbeli jegy-
zék elkészítésénél a tanszermuzeumi bizottság 
által régebben kidolgozott hasonló czélú jegy-
zékeken kívül más hazai iskolák számára 
készített jegyzékek (a felsőbb leányiskolák 
és középiskolák fölszerelési jegyzékei), vala-
mint az idevágó külföldi kiadványok is tekin-
tetbe voltak veendők. Az előkészítő bizottság 
javaslatára az országos tanszermúzeum igaz-
gatósága minden egyes tantárgy fölszerelésére 
vonatkozó javaslatok elkés/.ítésénél két-két 
szakértő bizottsági tagot bizott meg, kiknek 
sorát az egyes iskolafajoknál működő, kiváló 
szakferfiakkal is kiegészítette. így indult meg 
a jegyzékek elkészítésének nehéz munkája, a 
minek nehézségét fokozta még az a körül-
mény is, hogy a bizottsági tagoknak munkájuk 
elvégzéséhez nagyon kevés alapmunkálat állott 
rendelkezésére. Továbbá a polgári iskolák 
reformjának szőnyegre hozott s azóta is még 
mindig vajúdó kérdése és az elemi tanító-
képzők új tanterve kiadásának késése is fel-
tartóztatták és halasztották a munkálatokat. 
Ezen okok miatt a bizottsági tagok csak az 
1897. év végével készültek el javaslataikkal, 
melyeket az igazgatóság már szakértőknek 
is kiadott véleményadás végett, majd pedig 
külön bizottsági üléseken tárgyalás alá véte-
tett. Az így megrostált jegyzékeket aztán 
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1898 nyarán kinyomatván, fölterjesztette jóvá-
hagyás végett a ministeriumhoz. A jegyzékeket 
jóváhagyó és kinyomatásukat elrendelő ren-
deletnek folyó évi május havában történt 
kiadásával végre ki lehetett nyomatni a régóta 
várt jegyzékeket. A jegyzékekben az illető 
iskolákban nélkülözhetetlenül szükséges tan-
eszközök minden jelzés nélkül vannak felvéve 
Ezen eszközöket tehát az illető iskoláknak 
mind be kell szerezniök. Azon eszközök 
pedig, melyeknek beszerzése nem feltétlenül 
szükséges, hanem csak az óhajtandó vagv a 
gazdagabb iskolák számára a fölszerelés töké-
letesebbé tétele czéljából ajánlandó, *-gal van-
nak megjelölve. így megtalálják a különböző 
anyagi körülmények között élő iskolák a 
maguk szükségleteit e jegyzékekben. E jegy-
zékek szerint egy 6 osztályú polgári iskolának 
a legszükségesebbekre szorítkozó, tanszerekkel 
való fölszerelése (bútorok és könyvtár nélkül) 
5906"59 fr tba; a tanítóképzőké 11466 frtba; 
a tanítónőképzőké pedig 9900 frtba kerül. 
Az utóbbi intézetek fölszerelését a több mint 
4000 frtra menő zenei fölszerelés emeli oly 
magasra. Az egyes tantárgyak fölszerelései 
után rövid, szakszerű utasítások vannak 
közölve a gyűjtemények berendezésére, épség-
ben tartására, felhasználására, valamint a 
helyi gyűjtemények készítésére vonatkozólag. 
Egyúttal itt vannak megjelölve az illető 
taneszközök jelentékenyebb hazai beszerzési 
forrásai is. Tudnivaló, hogy az ilyféle mun-
kálatok sohasem dicsekedhetnek a mindenkit 
kielégítő tökéletességgel, s hogy a tan-
szeripar folytonos fejlődésére és az iskolák 
tantervének és szervezetének változásával 
időnkint revízióra és kiegészítésre szorulnak: 
mindazonáltal e jegyzékek ki fogják elégíteni 
úgy a polgári iskolák, mint a tanítóképzők 
jogos igényeit s meg fognak felelni még a 
reformált tantervek követelményeinek is. E 
jegyzékekből kellő tájékozást nyerhet úgy a 
nagym. tanügyi kormány, mint az egyes 
intézeteket fentartó hatóságok, valamint a 
tanítók is az iskolák fölszerelésének és rend-
bentartásának kérdéseire nézve. Míg egyfelől 
a több helyen kifejtett túlhajtásoknak, a 
fényűző fölszereléseknek vetnek gátat e 
jegyzékek, másfelől számos iskolánál tapasz-
talható elmaradottságot szüntetik meg és 
mozdítják ki tanácstalan tétlenségéből. Köszö-
net illeti tehát e jegyzékeket elkészítő bizott-
ságot és különösen a tanügyi kormányt, hogy 
e hiányt pótló jegyzékek elkészíttetéséről és 
kiadásáról gondoskodott. A jegyzékeket a 
ministerium hivatalból megküldi minden egyes 

érdekelt intézetnek. (M.) 
— 

Harmadik előadás a gazdasági 
ismétlő-iskolában. 

A levegő és nedvesség befolyása a növényekre-
(Előkészület: a taní tó a terembe vitet egy darab 
gyer tyát , 2 poharat, vizet, egy darab czukrot és sót.) 

Kedves gyermekeim! Az előző órákon mái-
tanultuk, hogy a növények táplálékukat részint 
a földből, részint a levegőből veszik. 

Beláthatjátok magatok is, hogy a növények 
csak olyan talajban élhetnek meg s fejlőd-
hetnek jól, melyben elegendő tápanyag van 
s ezen kívül annyi nedvesség, mennyiben a 
tápanyagot hajszálgyökerekböl kibocsájtott 
savak segélyével feloldhatják; annál jobban 
fejlődik valamely növény, minél dúsabb levél-
zete van, mivel tudjuk, ezen szedi be a leve-
gőből a neki szükséges tápanyagot. 

Hogy megértsétek, miszerint a levegő is 
tápanyagot nyújt a növényeknek, tudnotok 
kell, hogy a levegőben sokféle alkotórész van 
elegyedve, ilyen: az éleny, légeny, szénsav stb. 

A levegő is test, melyet ugyan nem lát-
hatunk, de ha kezünkkel, vagy kendővel 
arczunk felé legyintünk, megérezzük. Bár-
merre menjünk: ie a völgybe, föl a hegyre, 
mindenütt találunk levegőt. 

A levegő terjengős test, minden legkisebb 
üres helyet betölt; a testek likacsain átszi-
várog s azok likacsait betölti, még a vízbe is 
behatol. 

Valamint az emberek és állatok életének 
fentartásához szükséges a levegő, úgy a 
növények sem élhetnek nélküle. 

A levegőnek igen nagy szerepe jutott a 
növényvilágban. Nélküle a földbe vetett kis 
mag sem jöhetne csirába; azért van az, hogy 
a nagyon mélyen vetett, vagy túl sok földdel 
betakart magvak, — mivel a levegő nem 
éri jól, — ki sem kelnek. 

De nemcsak a csírázáskor van szüksége 
a növényeknek a levegőre, hanem egész 
tenyészidejűk alatt, magérésig; sőt a levegő 
óvja meg később is a növénymagvakat a 
megromlástól. 

Azt hiszem, ti is láttátok már, hogy édes 
anyátok pl. a dinnye, uborka stb. magját 
száraz, szellős helyen tartja; lássátok, a < 5̂bo-
nát is azon okból forgatják, lapátolgatják, 
hogy érintkezve a levegővel, meg ne fűljön, 
meg ne romolj ék. 

Mi már tudjuk úgy-e bár, hogy a növény 
a légnemű tápanyagokat és pedig legtöbb 
szénsavat s kevesebb légenyt a levegőből 
veszi föl levelei s egyéb zöld részei által; azt. 
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is tudjuk, hogy a növényi tápanyag feljut a 
növény leveleibe, itt feldolgozódik, átváltozik ; 
nohát e munkánál is a levegő s melegség a 
főtényezők. 

Erdős vidéken, mivel a fák élenyt sugárza-
nak ki, jobb, egészségesebb a levegő. A jó 
gazda gondol is saját és családja egészségére, 
e végből háza mellett kertet létesít, a háza 
körül, meg a hol csak teheti, fákat ültet. 

Levegő nélkül megromlik a növény, levegő 
hiányában sínylődik s a termés nem kap szép 
színt; e végből oda kell a gazdának töre-
kednie, hogy növényei számára a talajt meg-
nyissa, felporhanvítsa, hogy a levegő köny-
nyebben hozzájuk férhessen. 

A levegő alsó része gőzökkel van tele, ha 
sok gőz van a levegőben, akkor a levegő 
nedves, ellenben száraz. 

Ha nagyon meleg idő jár — növényeink 
fejlődési állapotában — jobban szeretjük a 
nedves levegőt, még pedig azért, hogy talajunk 
nagyon ki ne száradjon. 

Ti is tapasztalhattátok, ha a levegő huza-
mosabb ideig száraz, akkor a talaj is kiszárad, 
kívánatos tehát, hogy tartós meleg időben 
nedves levegőt, a hő sülyedésével, vagyis 
midőn a mérséklet alább száll, száraz levegőt 
kapjanak növényeink. Ugyancsak száraz leve-
gőt óhajtunk gazdasági növényeinknek pl. a 
buza, árpa stb. megérésére is. 

Azt már ti tudjátok, hogy azon szobában, 
hol sok ember van együtt, pl. a tanteremben, 
hamar megromlik a levegő. Éppen így romlik 
meg zárt helyiségekben a növényekre nézve 
is; azért az üvegházakat, melegágyakat is 
gyakran kell szellőztetni, ha ezt nem tennők, 
nem tudnának az azokban levő növények 
a levegőből kellőképen táplálkozni s elsat-
nyulnának. 

A levegőnek nagy szerepe van még a 
szerves anyagok elkorhadásánál is. Tudjuk, 
hogy semmifélének elkorhadása sem lehet 
nedvesség, melegség, égés nélkül, de ez utóbbi 
meg a levegő hozzájárulása nélkül ba nem 
állhat. Innen van az, —• mint majd később 
tanulni fogjátok, — hogy a földre vitt trágyát 
nem szabad mélyen, hanem csak sekélyen 
— 8—10 czentiméterre — alászántani, hogy 
a harmat, eső és a levegő jobban érje s 
mielőbb elkorhadva földdé váljék 

Hogy levegő nélkül nincsen égés, könnvü 
bebizonyítani. íme, nézzétek, itt van egy kis 
darab gyertya, (felmutatja, meggyújtja) én ezt 
most meggyújtom; lássátok, ég jól, éleszti 
tüzét a szobában levő levegő; azonban, zár-
juk csak el tőle a szoba levegőjét; nézzétek, 
az égő gyertyát leborítom e pohárral (meg-

teszi) figyeljetek csak, mi fog most történni ? 
(szünet, a gyertya elalszik). Lássátok, csak 
addig éghetett a gyertya, míg a pohár alatt 
volt levegő élenyét el nem fogyasztotta; 
midőn a levegő élenye elfogyott, az égés 
megszűnt, a gyertya elaludt. 

Hogy az égést a levegő előmozdítja, látjuk 
úgy-e bár a kovácsműhelyekben is, ott is a 
nagy bőrfuvóval élesztik a tüzet, vagy láttá-
tok már azt, ha pl. a katlanban nem akart 
égni a tüz, édes anyátok ráfútt s mielőbb lo-
bogni kezdett. 

* 

Miről is beszéltem én most, N ? (Levegőről.) 
Mondd csak meg, hogy a táplálékon kívül 

mire van nagy szüksége a növénynek? Miért? 
Mikor van szüksége a növénynek a levegőre? 
A levegő milyen test, N ? 
Hol van elterjedve? 
A mélyen vetett magvak kikelhetnek-e ? 
Miért nem? 
A levegőből mit vesz föl a növény ? 
A fák levelei mit sugárzanak ki, N? 
A jó gazda miért is ültet sok fát? 
Mit kell tennie a gazdának, hogy a növényei-

hez elegendő levegő jusson? 
Milyen levegőt szeretünk tartós meleg idő-

ben, N? 
Miért ? 
Magéréskor milyen levegő jó a növényekre? 
Miért kell az üvegházakat, melegágyakat 

szellőztetni ? 
A szerves anyagok korhadásához mi járul? 
Lehet-e égés levegő nélkül? 

* 

(A nedvesség, víz.) Tanultátok már azt gyer-
mekeim, hogy a növény úgy táplálkozhatik 
a földből gyökerei által, ha ebből savat bocsájt, 
mely a földben levő nedvességgel együtt fel-
oldja a tápanyagot s továbbítja a növény 
egyéb részeinek. Ezt tudva, elmondhatjuk, 
hogy víz nélkül a növények nem élhetnek,, 
mert ha a növény nem talál nedvességet a 
talajban, nem képes táplálkozni s élni sem. 

A víz maga is növényi táplálék, az élő 
növényeknek legnagyobb része vízből áll. Ez 
az oka, látjátok, hogy a lekaszált füvet meg-
szárítjuk, de meg gabonaneműinket is szá-
radni engedjük. A megszárított fű felét veszíti 
súlyából, mely világosan mutatja, hogy sok 
vizet tartalmazott. 

A víznek igen nagy oldó ereje van. 
íme, nézzétek! e két pohárba tiszta vizet 

öntök, egyik pohár vízbe teszek egy darab 
czukrot, a másikba pedig sót. Nézzétek csak, 
mit tapasztaltok ? Ugy-e bár a czukor nem 
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látszik ? . . . Nem pedig azért, mert a víz át-
hatott rajta, meglágyította és a czukor sok-
sok apró részekre szétoszlott. A víz feloldotta. 

Hasonlókép történt, nézzétek, a sóval is. 
(Szemlélteti, ízlelteti.) 

Látjátok, így van ez a nagy temészetben 
is. A víz a legritkább esetekben fordul elő 
tisztán, mindig feloldott idegen anyagot tar-
talmaz, mert útjában azokat feloldja s a 
növény gyökereihez hordja. 

Tehát, mint látjuk, a víz fontos, mint oldó-
szer, mert a földben levő tápanyagokat tovább 
szállítja, nélkülözhetetlen, mert mint tápanyag 
az egész növényben jelen van. 

Azt hiszem, emlékeztek reá, első órán em-
lítettem, hogy a nedvesség folytonosan 
jön-megy a növényben s ezt legjobban meg-
látjuk a tavaszszal megmetszett szőllővesszőn, 
mely ilyenkor könyezik, levet bocsájt ki. 

Nedvesség nélkül, mint ma már említettem, 
a szerves testek felbomlása sem állhat be. 

Gondoljatok csak rá, hogy forró nyárban 
mily bággyadtak a növények, mily fonnyadtak 
leveleik; azonban ha jó esőt kapnak, levelei-
ket vigan kitárják, megélénkülnek, felvidá-
modnak. Avagy, ki nem tapasztalta már azt, 
hogy ha egy hervadt ágat vagy virágot vízbe 
tett, felfrissült; ez, látjátok, azért történt, 
mert az átvágott helyen víz szivárgott föl a 
szárba. 

A földben mindenütt van víz, hanem nem 
egyenlően bír azért földünk minden helyen 
elegendő nedvességgel. Tapasztalhattátok már, 
hogy némely helyen, pl. kútásáskor is, jó 
mélyen 8—10. sőt 20 méterre is lehatolnak, 
míg vizet találnak, máshol meg olyan magasan 
van a víz árja, hogy pár ásónyomra már víz 
buggyan föl. 

Hogy a talaj vizes természetű-e, vagy száraz, 
igen fontos a gazdára nézve, mert vannak 
olyan növényeink, melyek jobban szeretik a 
lapályos, vizenyősb helyet, mások meg az 
ilyen talajban nem mennek semmire. A túl 
vizes talaj semmiféle növénynek nem való. 
Az ilyen talajt első sorban meg kell szaba-
dítani a sok víztől s csak azután használ-
ható; hogy ezt mi módon eszközöljük, el-
mondom máskor. 

Hogy nem mindegyik víz jó inni, azt ti 
is tudjátok, éppen így vannak a növények is, 
nekik is egyik víz előnyükre, fejlődésükre 
van, a másik pedig annyira káros lehet rájuk, 
ha pl. vele locsoljuk, ki is pusztulnak. Mi 
ennek az oka? Nem más, mint az, hogy, 
miként már említém, a víz többnyire más 
idegen ásványi, majd szerves anyagokkal 

keveredve fordul elő. Sokszor olyan víz, melyet 
az ember élvez, nem jó a növényzetre. Az 
ember szivesebben issza a kemény, mint a 
lágy vizet; a lágy víz jobb a növényzet fej-
lődésére, mint a kemény. 

Minthogy a talajban levő víz nagy száraz-
ságban lehúzódik, növényeinket, — különösen 
a kertben és faiskolában — locsolni szük-
séges ; megemlítem, miszerint a lágy vizet 
arról ismerjük föl, hogy benne a szappan jól 
habzik; az ilyen vízben a bab, borsó is elég 
hamar puhára fő. 

Öntözésre legjobb az esővíz, legtisztább s 
leginkább ment a különféle anyagoktól; a 
a gondos gazda a tetőről jövő esővizet fel-
fogja, összegyűjti. 

A tó és folyó vizét is sikerrel használhat-
juk locsolásra; ha pedig nincsen egyéb kút-
víznél, ezt úgy alkalmazzuk, hogy legyen 
kútunk mellett hordó vagy kád, a vizet 
előbb ebbe merjük s legalább fél napon át 
ott állni hagyjuk, hogy a levegő s a nap 
hatásának kitéve legyen. Mindezekről ugyan 
még a zöldségtermelésnél bővebben beszélek. 

* 

Mondd el csak N! a növény gyökerei által 
hogyan táplálkozik ? 

Tehát, ha a földben nem volna nedvesség, 
megélhetne-e a növény? Miért? 

A víz táplálja-e a növényt? 
Mikor győződhetünk meg legvilágosabban, 

hogy a növényben nedvesség van ? 
A víz előfordul-e gyakran tiszta állapot-

ban, N? 
Mi ennek az oka ? 
Hogy bizonyíthatjuk be, hogy a víz egyes 

anyagokat felold ? 
Tehát, miért oly fontos a víz a növényre? 
Száraz időjáráskor, nyári melegben mit 

óhajt a gazda növényeire? 
Eső után milyenek lesznek a növények? 
Egyforma mélységben találunk-e vizet min-

denütt a föld gyomrában ? 
Kell-e ismernie a gazdának, hogy talaja 

vizes vagy száraz természetű ? Miért ? 
Jó-e minden víz inni, N ? 
Miről ismerjük fel a lágy vizet? 
Jó-e minden víz locsolásra? 
Mit kell tenni a kútvízzel locsolásra való 

használat előtt ? 
(Ezeknek letárgyalása után az eddig tanul-

takat ismételje meg a tanító.) 
(Dorosma.) Mahay István. 
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A tanítón ö jelölt. 
Szegény iparosnak volt a leánya. A sors 

már kicsinyke korában küzködésekben, szen-
vedésekben részesíté, bogy méltóvá tegye a 
mártir-koronára, melyet a menyasszonyi fátyol 
helyett viselni fog. Alig volt négyéves, már 
gyámola, dajkája volt kis testvéreinek s a 
mint a haladó évek repültek feje fölött, úgy 
szaporodtak a nehéz terhek gyönge vállain. 

Oh, milyen örömet okozott neki, mi-
dőn iskolába mehetett, midőn már össze-
roskadni készülő gyönge szervezete naponta 
sok-sok órára felszabadult a gyermekápo-
lás súlyos kötelességei alól, midőn egye-
dül, szabadon élvezhette a szép, fényes 
természetet, hallgathatta a csengő madárdalt! 
Milyen szeretettel, milyen áhítattal csüngtek 
lelkes kék szemei a jó tanítónéninek beszédes 
ajkain! Olyan új, olyan ismeretlen világ volt 
81Z, cl mit hallott! Megtanulta szeretni és félni 
a jó Istent, ki gyámola a szegényeknek, 
erőssége a gyöngéknek, szigorú birája a 
bűnösöknek; megismerte azokat a sok fura, 
karcsú alakokat, miket ha összeillesztett, 
ismerős tárgyak neveit mutatták. Gyönge, 
vékony ujjacskái eleinte reszketve alakíták 
az ismeretlen betüszörnyeket, később azonban 
mindig tetszetősebbek lettek azok. Milyen 
büszke volt a legelső dicséretre, melylyel a jó 
tanítónéni buzgó igyekezetét megjutalmazta! 

Es a mint multak az évek, úgy okosodott 
a kis leányka a tanulmányokban. Büszkesége 
volt az iskolának, oktatójának öröme, szeme-
fénye szegény szüleinek. Városkájukban pol-
gári leányiskola is volt és a jó emberek 
könyörületessége, az igazgatóság előzékenysége 
lehetővé tette, hogy a kis Margitka végig-
járhassa annak mind a négy osztályát. Meg 
is hálálta a sok jóságot. Ha kérdezték: ki a 
legjobb tanuló? Ki a legszelídebb, legjobb 
viseletű ? Kit szeretnek tanítónői és osztály-
társai mindnyájan egyformán ? Ki érdemli 
meg a legnagyobb jutalmakat, a legelső ki-
tüntetéseket ? Felelet mindenkor egy volt: 
Margitka. Megható szerénységében sokszor 
sírt, érdemetlennek ite'lte magát a kitünteté-
sekre, az ajándékokra. Ezek az idők voltak 
rövid életének fénypontjai. Napjai boldogság-
ban, megelégedésben teltek el s a sok dicsőség 
közt elfelejté az otthoni élet súlyos küzdel-
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meit; könnyűnek találta a nehézségeket és 
fáradalmakat, melyeket le kellett küzdenie, 
nem érzé a töviseket, midőn a dicsőség 
rózsákkal behintett útjain járt. 

Elvégezte a 4 osztályt, de tudományszomja 
sarkalta: előre, előre! 0, a ki azelőtt a 
szülőiház és az iskola küszöbén kívül idegen 
hajlékba alig lépett, kiment a széles nagy-
világba küzdeni, szembeszállni az élettel. 
Kitűnő bizonyítványa, fényes ajánlatai, elha-
gyatott szegény sorsa, szelídséget eláruló 
vonzó külseje megnyerték számára az emberek 
szivét a messze idegenben is, és a kis tanítónő-
jelölt nemsokára három helyen tanított és 
fáradozásai fölmentették őt a megélhetés 
gondjai alól. Egész nap járt-kelt, minden 
szabad idejét fölemészték a tanítás nehéz, 
szokatlan gondjai s ha este későn hazatért 
kicsiny szobájába, akkor sem pihent meg, 
hanem tanulta iskolai leczkéjét, végezte fel-
adatát. It t is első akart lenni és az lett. 
Gyakran az éjfél is ott találta a gyönge 
leánykát a nehéz munkában, SZÍVÓS akarata 
győzedelmeskedett az akadályokon és ő első 
volt társai között. Még tanítónői is több 
nyugalomra intették, midőn látták gyönge 
szervezetét, de ő ebben az egyben nem enge-
delmeskedett azoknak, a kik őt annyira fél-
tették és szerették. 

Három hosszú iskolai évet töltött mái-
idegenben, három szünidőt otthon, a szülői 
hajlékban; oly jól esett kipihennie magát a 
szegényes tűzhelynél, mely csak annyiban vál-
tozott, hogy a kis testvérek nőttek és velők 
a szegénység, a nyomorúság, a megélhetés 
gondjai szaporodtak. Óh, mennyi édes álmo-
kat szőttek, mennyi reményeket kötöttek 
ahhoz az időhöz, midőn Margitka tanítónő 
lesz. Elviszi magával a legnagyobbat, a 
Mariskát, mert azt ő tanítja ki. Az Örzsike a 
kedvencz, már hogy maradhatott volna el az 
ő kis nénikéjétől?! Pistukát meg Marika nem 
engedi senkinek, ki még csak ökölnyi, de 
kedves gügyögése örömet, életet varázsol a 
szegényes hajlékba. A képzeletük által 
lefestett szép kis falusi lak, lombos fáival, 
zöld kertjével s lenn illatos virágaival, ízletes 
gyümölcseivel annyira elragadták a Józsi és 
Annus szivét, hogy ők is könyörgésre fogták 
a dolgot. Óh, hogyne igérte volna meg az 
aranyos, gyöngéd szivü leányka! 400 forint! 
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hiszen az oly sok pénz, hogy, talán még a 
szülők is odaköltözhetnek. így hitte, így 
gondolta ő a jövőt: szülőinek, testvéreinek 
gyámola, hivatásának fáradhatatlan munkása 
lesz; ez volt végczélja, ideál|a. 

A negyedik évre ment vissza a tanítónő-
képzőbe. Ismét volt 3 tanítási helye, mely 
munkák díjából nemcsak önmagát tarhatá 
fenn, de szegény szülőit is segélyezheté. Csak 
az volt a baj, hogy a helyek igen távol 
voltak egymástól. De ő ezért pontosan végezé 
elvállalt kötelességeit, fáradságot nem akart 
ismerni; a lélek erős volt, de a test: gyönge. 

Csúnya, ködös novemberi est volt s a nehéz, 
fulasztó pára fojtó lidérczként nehezedett az 
emberek mellére. A ki tehette, az behúzódott 
a szobába, a meleg kályha mellé, hogy meg-
óvja féltett, legdrágább kincsét: egészségét. 
Karcsú, sápadt leánykát látunk végigsuhanni 
az utczán, fázósan húzza össze vékony kabát-
ját gyönge, reszkető testén, halavány arczát 
néha ijesztő, lázas pirosság borítja el. Köhö-
gési roham fogja el s a mint az irgalmatlanul 
megrázza gyönge, vézna testét, rémülve veszi 
észre a szerencsétlen, hogy szájától elvett 
fehér kendőn vérfoltok vannak. 

Az első vér! Oh mily rettenetes, megdöb-
bentő látvány ! Szívverése egy pillanatra eláll, 
homlokán hideg izzadtság- cseppek gyöngyöznek, 
szemei mereven tapadnak a megzsibbasztó, 
rettenetes foltra. Majd egy pillanatra valami 
vigasztaló gondolat járja át bensőjét: talán 
tévedett, talán a fogából j ö t t ? Ismét köhög 
s új vérfolt jelenik meg a fehér zsebkendőn. 
Testben és lélekben megtörve végzi ezentúl 
kötelességeit. Baját mindenki előtt gondosan 
titkolja, csak halavány, megnyúlt, sovány 
arcza, csak el-elfuladó hangja árulják el 
néha rettenetes betegségét. Esténkint azután, 
midőn kimerülve a fáradalmaktól hazatért 
kicsiny szobájába, hulló könnyei összevegyül-
tek a forrás vizével, miben a napközben 
vérrel áztatott zsebkendőit kimosta. Oh milyen 
élet volt ez! 

Egy februári napon a történelemből hívták 
ki őt. Feleletét eleinte lassú, reszkető hangon 
kezdte el, de később belemelegedett. És folyt 
ajkairól a szó csengőn, édesen, arcza neki-
pirult, hangja érczes lett s mint egy leszállott 
égi jelenség, úgy állt társnői előtt, lelkesítve, 
elragadva őket. Egyszerre szava eláll, arcza 
elsápad, nehéz, hörgő hang szakad fel mel-
léből és egy heves köhögési roham után vér-
sugár önti el arczát, ruháját. Társnői rémül-
ten rohannak hozzá, hogy feltartsák a leros-
kadó testet, elállítsák a patakzó vért. 

Két nap múlva a szülői hajlékban a két-
ségbeesett szülők, a megrémült kis testvérek 

környezetében feküdt szegényes, tiszta nyoszo-
lyáján. Sovány, kimerült arcza elveszett a 
puha párnák ragyogó fehérségében, csak oly-
kor derült fel arcza pillanatra, ha a mosolygó 
nap fényes sugarai rávetődtek fekete hajára, 
beesett szemeire. Oh a napsugár éltető melege 
életet lehel a vértelen arczba! Csak szabad 
levegőre, — mondja az orvos — de mikor 
az idő oly hideg, s a lányka oly gyönge, 
hogy nem bírják erőtlen lábai! Szenvedett 
betegsége miatt, de százszor jobban szenve-
dett, midőn kis testvérei siró arczczal kér-
dezték tőle: „Ugy-e nem halsz meg, Mariska? 
Ügy-e tanítónő leszel és elviszel minket ma-
gaddal abba a szép faluba, a hol kicsiny 
ká/.ak vannak és jó emberek, s a hol a sok 
gyümölcs a kertből nem fogy ki soha ? 

Oh, hogyan akart volna meghalni szegényke! 
Biztatta kis testvéreit, hogy ő még meggyó-
gyul és minden be fog teljesedni. Arcza ilyen-
kor mosolygott, de könybelábbadt szemei 
esdekelve fordultak az ég felé, gyógyulást 
csak onnan várva. De Isten jobban szerette 
őt, sorsa már ott fönn elvégeztetett, hogy 
sok szenvedéseiért a dicsőség örök koronáját 
elnyerhesse. 

Mikor a természet új életre ébred, mikor 
a melengítő napsugár fölkelti mély álmából 
a szunnyadó természetet, akkor aludt ő el 
lassan, csendesen. Társnői elhozták koporsó-
jára a kegyelet koszorúját, s hulló őszinte 
könyeik bizonyítják, hogy az elhunytat mind-
nyájan igaz szívből szerették. Szülői, kis test-
vérei görcsös zokogás közt borultak le a friss 
sírhalomra, mely minden reménységöket el-
fedé. Kietlen, puszta maradt a szegényes lak 
is, nyomorúság költözött bele s lakóinak sötét 
bánatát egy boldogabb jövőnek biztató képe 
sem derítheté föl. 

És én is elhozom az emlékezet koszorúját 
sírodra te ifjú pályatárs, te békében nyugvó 
halott! Nem érzed már az élet keserűségeit, 
a kimerítő munka nehéz terhét. Halálod a 
legszebb, a legdicsőbb volt, mert munkád 
közben, kötelességed teljesítésekor, a csata-
téren estél el. A halállal harczoltál sokáig, 
dicsőén, míg te lettél a vesztes: hervatag, 
gyönge alakod összeroskadt. 

Nagy volt a munka, a mire te vállalkoztál, 
erős az akarat a végrehajtásra, de gyönge 
volt a test. Nehéz, küzdelmes út állt előtted, 
de gyöngeséged lerogyott az út elején, nem 
bírta a terhet, mely erőtlen vállaidra súlyosan 
nehezedett. Oh, mily kevesen vannak pálya-
társaid közül, kik megfuthatják e hosszú, 
szenvedésekkel telt utat s mily sokan, kiket 
útközben ér el az a rettenetes öldöklő beteg-
ség, mely téged oly korán ölt meg, mely 
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folytonos réme a hivatását igazán teljesítők-
nek. Most már békén pihenhetsz ! Nem érzed 
a földnek terhét, az élet keserűségeit! Porladó 
tetemeid lassankint összevegyülnek az anya-
föld porával, sírhantod eltaposódik, kereszted 
ledől és a sírodhoz elzarándokló pályatársaid 
csak nehezen olvashatják el rajta a meg-
rozsdásodott, hulló pléhbetüket, melyek éle-
tedet oly hiven, oly igazán tükrözik vissza: 
Született, szeretett, szenvedett, meghalt. 

* 

Eszembe jutott pedig e szomorú, igaz tör-
ténet, midőn olvasom, hogy egyik tanítónő-
képző-intézet IV. éves növendékeit egymás-
után küldözgetik haza mellbetegségük miatt. 
Szegény, fiatal mártírok! 

(Aszúd.) Tahy János. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Kinevezte: a kecskeméti országos tanítói 
árvaházhoz Vásárhelyi József debreczeni ev. 
ref". el. iskolai tanítót árvaatyává, Kéméndi 
Vincze oki. tanítót segédárvaatyává; a kolozs-
vári országos tanítói leányárvaházhoz özv. Gál 
Ödönné szül. Svetitska Mária oki. tanítónőt 
segédárvaanyává; Vajnócz Zoltán oki. tanítót 
a dorozsmai áll. el. népiskolához r. tanítóvá ; 
Kelemen Ida oki. óvónőt a zajzoni áll. óvóhoz 
óvónővé; Schölts Lajos polg. isk. tanítójelöltet 
a hoszúfalusi állami polg. fiúiskolához a XI. 
fizetési osztályba segédtanítóvá; Debreczeni 
Sándor, Bartha Endre, Cseke József, Budahary 
Margit és Petrusla Anna oki. tanítókat ill. 
tanítónőket a mezővári áll. el. népiskolához 
r. tanítókká ill. tanítónőkké ; Heveder Ferencz 
oki. tanítót a feketeerdei áll. el. népiskolához 
r. tanítóvá; Bock Ödön oki. polg. isk. tanítót 
az orosházi áll. polg. fiúiskolához a XI. fizetési 
osztályba segédtanítóvá; Lányi Hermin oki. 
tanítónőt a szentgericzei áll. el. népiskolához; 
Kürtessy Rezső oki, polg. isk. tanítót a kapu-
vári áll. polg. isk.-hoz a Xl. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá ; Kruspér István polg. isk. tanító-
jelöltet a baróti áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. 
fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; Muzsnai Dénes oki. 
polg. isk. tanítót a szegedi áll. II. polg. 
isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; 
Diviaczky Rezső oki. polg. isk. rajztanítót a 
gyergyóditrói áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba segédtanítóvá; Bácz Mária oki. óvó-
nőt a gyöngyösi áll. V. óvóhoz óvónővé; 
Balleyh Julia oki. tanítónőt a bavanistei közs. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Deák Gyula oki. 

polg. isk. tanítót a resiczabányai áll. segélye-
zett közs. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
segédtanítóvá; Dobóczky Lajos oki. torna-
tanítót a breznóbányai áll. polg. isk.-hoz a 
a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Kántor Irma kolozsvári orsz. 
tanítói leányarvaházi segédárvaanyát hasonló 
minőségben a kecskeméti orsz. tanítói árva-
házhoz; Köblös Czeczilia szt.-gericzei áll. el. isk. 
tanítónőt a magyarigeni áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Király Miklós tordai áll. polg, 
iskolai rendes tanítót jelenlegi minőségében a 
zalatnai áll. polg. leányiskolához és az igazg. 
teendőkkel megbízta; Jakab Gyula zabolai áll. 
tanítót az esztelneki áll. el. iskolához; Várossy 
Mihály alsókubini áll. polg. isk. r. tanítót 
jelenlegi minőségében a kapuvári áll. polg. 
iskolához ; Barschné-Jobszt Mária nagykovácsi 
és Argyelán Malvin magyarcsekei áll. óvónő-
ket kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott : Fehér János 
horvátkécsai r. kath. tanítónak évi 490 fr tot ; 
Bécsey György nagykanizsai közs. el. iskolai 
igazgatónak évi 620 f r to t ; Bausián Illés 
ököritói munkaképtelen gör. kath. tanítónak 
évi 140 f r to t ; Boti Mihály kiüti elaggott 
r. kath. tanítónak évi 250 f r to t ; Cservinszky 
János újpécsi közs. tanítónak évi 470 frtot. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szives tudomásul . Magánügyben esik az 

esetben adunk választ, ha a levéliró pontosan 
megezímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kívánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelezőlapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben kéfedelem állhat be a hir-
detés közléiében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
Vándor Soma urat kérjük pontos lakezíme 
beküldésére. — Gönczi 15. Ha valakinek 
nyugdíjigénye 400 forint s elköltözik olyan 
helyre, hol csak 350 frtot számíthatnak be 
nyugdíjalapul, nyugdíjigénye — új állomás-
helyén — leszáll 350 fr t arányában A tanító 
helyváltoztatását köteles bejelenteni a kir. 
tanfelügyelő útján. Hasztalan is fizetné a 
korábbi 400 frt után évi járulékát, mert 



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 . SZÁM. 

nyugdíjazása esetén az akkor elfoglalt állás 
jövedelme (tehát utolsó fizetése) alapján szab-
ják ki nyugdíját. — Többeknek. Péterfy Sándor 
kir. tanácsos úr lakása: VII., Ocoda-utcza 4. 
szám. — Bagdy István. A ki még nem került 
katonai sor alá s 18-ik évét már betöltötte, 
önként jelentkezhetik ugyan; de tanítónál 
ezt az eljárást csak abban az esetben lehetne 
helyeselnünk, ha egyéves önkéntesül kívánna 
szolgálni, feltéve természetesen, hogy már 
igazolni képes az egyéves önkéntességre 
való jogát, — M. Gy. 1. Az 1893. évi XXVI. 
törv.-czikk szerint a tanító kész))énzIizetését 
az iskolafentartó havonkint vagy negyed-
évenkiut, de mindig el őre köteles kiszolgál-
tatni. A terménybeli fizetés évi utolsó rész-
leteit legkésőbb november hó végén ki kell 
adni a tanítónak. Ha ez utóbbit készpénzben 
megváltják közös megegyezés szerint, akkor 
az ezért járó váltságösszeget is ily módon, 
t. i. az évi utolsó részletet legkésőbb november 
hava végéig kell a tanítónak kiszolgáltatni. 
2. A kir. tanfelügyelő sürgetheti a megfelelő 
iskolaépület emelését. 3. A templomi rend 
fentartása ebő sorban a pap hatáskörébe 
tartozik, ennélfogva azt is ő határozhatja meg, 
hogy kórusra legények vagy leányok mehet-
nek-e. 4. A pap hivatalánál fogva, tehát nem 
választás folytán tagja az iskolaszéknek. — 
V. János és Héjjá Gerö. Tudomásunk nincsen 
róla, hogy ha a tanító, otthagyva pályáját, 
önálló anyakönyvvezető lenne, 12 évre szóló 
katonai kedvezményét mégis megtartaná. Csak 
az önkéntességi joga marad fenn, miként ezt 
már más alkalommal is közöltük. Ugyanez 
az eset áll fenn akkor is, ha a gazdasági 
pályára lépne át. — K. J . Bács-Feketehegy. 
A szegedi internátus dolgában forduljon az idé-
zett czikk Írójához (kir. tanfelügy. Szeged), 
ő szívesen megadja a felvilágosításokat. — 
— Aliquis. A tanítói fizetés hátralékának 
behajtását közigazgatási úton kell sürgetni s 
az egyes adósoktól kell beszedetni. így pa-
rancsolja az 1893. évi XXVI. t.-cz. s a reá 
vonatkozó Utasítás. Másik kérdésére nincs 
más mondani valónk, mint 3iZ . cl mit ily 
kérdésben már közöltünk. — Bekő Béla. 
Szünidőre annak jár a fizetés, ki akkor az 
állást betöltötte, akár helyettes, akár rendes 
tanító volt az. A kántori díjazás megfelelő 
jövedelme a tanítótestület gyámpénztára 
javára fordítandó, ha van erre preczedens. 
Okul az hozható föl, hogy a helyettes tanító 
kántori teendőket nem végzett. — Kovátsek 
Pál . Ha az állás akként van szervezve, hógy 
az elemi iskolában és az alsófokú ipariskolá-
ban való működés egy és ugyanazon személy 
kötelessége állandóan, akkor kérje összes 

jövedelmének nyugdíjba való beszámítását. 
Ha azonban az alsófokú ipariskolai díjazás 
csak mellékkereset, akkor ezért nem számíthat 
nyugdíjigény-fölemelésre. -— L. 500. Az 1891. 
évi nyugdíj-törvény revíziója 2 év multán 
várható. Saját mulasztásuk miatt később föl-
vett egyéneknek korábbi szolgálatuk idejének 
beszámítására nincs törvényes igényök. — 
Szűcs József. 1898-ban választották rendes 
tanítói állásra; korpótlékra vonatkozó 5 évét 
tehát ettől kezdve kell számítani. Addig — 
mint önmaga bevallja — nem volt meg-
választva. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— | Luttenberger ÁgostTj A magyar tanítói 

kar egyik legkiválóbb tagja: Luttenberger 
Ágost, hosszas szenvedés után, f. hó 9-én 
meghalt Budapesten. A megboldogult a pesti 
ev. hitközségnek volt érdemes tanítója s úgy 
a pedagógiai, valamint a gyermek- és zene-
irodalom szorgalmas művelője. Luttenberger 
írt iskolai könyveket, ifjúsági iratokat és, 
mint kitűnő zenész, néhány dalt is szerzett. 
Nagyműveltségű ember volt: öt európai nyel-
vet beszélt. Sok évig buzgó titkára volt az 
„Eötvös-alap11 -nak és lelkes támogatója min-
den oly mozgalomnak, mely a tanítóság jó-
létét és haladását czélozta. Folyó hó 11-én 
temettük el ezt a minta-tanítót a budapesti 
kerepesi-úti temetőben, a részvét igaz könyeit 
hullatva frissen hantolt sírjára. Sokan jelen-
tünk meg a derék kartárs végtisztességén; a 
temetést Horváth Sándor ág. ev. lelkész vé-
gezte, a kartársak nevében Falvay Antal igaz-
gató búcsúztatta el a korán elhunytat. Áldott 
legyen emlékezete! 

— A Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága Szent István-napi közgyűlését f. é. 
augusztus hó 20-ikán a Magyar Tudományos 
Akadémia I. emeleti felolvasó-termében tartja. 
Augusztus 19-én d. u. 4 órakor igazgató-tanácsi 
ülés, d. u. 6 órakor élőértekezlet lesz a Magyar 
Tudományos Akadémia I. emeleti felolvasó 
termében. Augusztus 20-án d. e. 8 órakor 
közgyűlés, ugyanott. A közgyűlés tárgyai: 
1. Elnöki megnyitó és elnöki előterjesztések. 
2. Titkári és pénztárosi jelentések. 3. A ta-
nítóegyesületi élet fejlesztése. Előadó: Nagy 
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László. 4. Az osztott népiskola tanterve. 
Előadó: Schön József. 5. Az alapszabályok 
módosítása. Előadó : Hajós Mihály. 6. Jelen-
tés a Tanítók Házáról. Előadó: Ujváry Béla. 
7. Indítványok. 8. Választások. (Választandó 
1 elnök, 4 alelnök, 1 titkár, 5 jegyző, 1 pénz-
táros, 1 ellenőr, 1 levéltáros.) Budapesten, 
1899. augusztus hó 1-én. Kartársi szives 
üdvözlettel: Lakits Vendel, elnök. Hajós 
Mihály, titkár. — Örömmel üdvözöljük a ma-
gyar tanítóság képviselőit körünkben; kíván-
juk, hogy tanácskozásaik üdvösek legyenek 
a magyar tanítóság és a magyar kultúra 
ügyére! Fontos ügyekben határoz ezúttal az 
Orsz. Bizottság s reméljük, hogy e fontos 
ügyekhez mérten higgadt és méltó lesz a 
tárgyalás is. Isten hozta a magyar tanítóság 
képviselőit! 

— A Szathmáry-síremlék leleplezésére, 
mely tudvalevőleg f. hó 21-én d. e. 10 óra-
kor lesz a Kerepesi-úti temetőben, a síremlék 
és alap bizottsága lapunk útján is meghívja 
az összes adakozókat és általában a tanügy 
munkásait s néhai Szathmáry György bará-
tait. A gyászbeszédet Lakits Vendel, az Orsz. 
Biz. elnöke fogja tartani. — A síremléket 
Gerenday A. és fia régi jó hírű szobrászati 
műterme készítette; a fényképfölvételt, mely-
ről lapunk mai számának képe készült, Medek 
Raj mond fényképész eszközölte. A síremléken 
a következő felírás olvasható: Szathmáry György 
1845—98. A nemzeti állam es népoktatás baj-
nokának közadakozásból a magyar néptanítók. 

— Az „Eötvös-alap orsz. taní tói egye-
sülete" folyó évi augusztus hó 19-én d. e. 
8 órakor tartja Budapesten, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kistermében osztó-bizott-
sági s folytatólag ezután közgyűlését, melyre 
tisztelettel meghívjuk jótékony intézetünk 
minden tagját. Tárgyak: 1. Az ösztöndíjak 
és segélyek odaítélése. 2. A „Tanítók Háza" 
ügye. 3. Az alapszabályok módosítása. Buda-
pesten, 1899. évi augusztus hó 5-én. Péterfy 
Sándor, elnök. Kapy Rezső, másodtitkár. 

— Nagyszalontai Arany-ünnep . Nagy-
szalontán, Arany János szülővárosában az 
Arany-emlékszobává átalakított csonkatorony 
ünnepies megnyitása folyó aug. hó 27-én, 
délelőtt 10 órakor lesz. 

— Magyar Tanítók Naptára. Magyarország 
28.000 tanítójának még eddig nem volt külön 
naptára. Most már ezen a hiányon is segítve 
lesz: szeptember hónap folyamában megjele-

nik az Athenaeum irod. és nyomdai r.-társa-
ság kiadásában és Ujváry Béla szerkesztésé-
ben a Magyar Tanítók Naptára, mely jól 
megválogatott szépirodalmi részen és diszes 
illusztrácziókon kívül, a tanítók hasznos tudni-
valóit is tartalmazni fogja. A szerkesztőnek 
országosan ismert nevű irók Ígérték meg közre-
működésüket. Mivel ezen a naptáron a kiadó 
r.-társulat egyáltalán nem kiván nyerészkedni, 
a tiszta jövedelem egy részét tanítóknak közép-
iskolákon tanuló gyermekei javára fogja be-
fizetni az Eötvös-alap pénztárába, még pedig 
minden egyes eladott példány után 2 krt. 
A naptári részen kívül 572—6 ívre terjedő 
naptár árát az Athenaeum 40 krban állapí-
totta meg, hogy minden magyar tanító meg-
szerezhesse azt. Olyan ház nincs, a melyben 
naptárra nem volna szükség s a mely tanító 
a helyett, hogy mást, nem az ő számára 
szerkesztettet vesz meg, a Magyar Tanítók 
Naptárát szerzi meg, már ezzel 2 krt ad ta-
nítói közczélra, a mi idővel, mivel ez a nap-
tár évenkint meg fog jelenni, szép ösztöndíj-
alapra szaporodhatik föl. Concordia res par-
vae crescunt! Egyetértésben és összetartásban 
van az erő. A Magyar Tanítók Naptárát, 
mely a Tanítók Házá-vól is fog képeket kö-
zölni, az Athenaeumnál (VII., Kerepesi-út 54.) 
lehet megrendelni. Tanítói egyesületek és 
járáskörök 10 megrendelt példányra egyet 
ingyen kapnak s ezt is jótékony czélra fordít-
hatják. Ne feledjük, hogy fillérekből lesz a 
korona és hogy 28.000-en vagyunk! 

— A Taní tók Háza első részesjegyei. Kis-
Küküllővármegye tanítóegyesületének titkára 
a következő kötelezvényt küldötte be az Eötvös-
alap (orsz. tanító-egyesület) elnökségéhez: 
„Mi alulírottak, mint a kisküküllővármegyei 
általános tanítóegyesület kebelében működő 
tanítók, tanítónők, a mai napon megtartott 
közgyűlésünkön kimondottuk, hogy az orszá-
gos alapon szervezendő „Tanítók Háza" fel-
építéséhez önsegélyezésünkkel is hozzájárulunk, 
ezennel kötelezzük magunkat arra, hogy az 
„Eötvös-alap országos tanító-egyesület" által 
a felépítés czéljaira kibocsátandó 25 forintos 
részesjegyeket az alábbi sorrendben előjegyez-
zük, értékét pedig a folyó évtől kezdve, évi 5 
forintos egyenlő részletekben befizetjük. Ezen 
kötelezettségünket a következő sajátkezű név-
aláírásainkkal megerősítjük. Kelt Dicső-Szent-
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Mártonban, a kisküküllővármegyei általános 
tanító-egyesület 1899 junius hó 3-án megtar-
tott közgyűléséből." Következnek az aláírások 
25—25 frtos részesjegyekre, összesen 1075 frt 
értékben. Az aláírók névsora a következő: 
Schweiz Vilmos, kir. tanfelügyelő (Dicső-Szent-
Márton); Hernád Lajos, áll. isk. ig-tanító 
(Dicső-Szent-Márton); Eperjesy Ferencz, áll. 
isk. ig.-tanító (Erzsébetváros); Tokos Izsák, 
áll. isk. ig.-tanító (Héderfája); Pataki/ Károly, 
áll. el. isk. tanító (M.-Csapó); Kósa Sándor, 
polgári isk. igazgató (Dicső-Szent-Márton); 
Múzsnay József, áll. el. isk. tanító (Kiikiillővár); 
Patakfalvi Domokos, áll. el. isk. tanító (Somor-
gyom); Szabó László, áll. el. isk. tanító (Szász-
Kis-Almás); Kénosi Lajos, áll. el. isk. tanító 
(Kiiküllő-Szt-Lak); Szénte Sándor, áll. el. isk. 
tanító (Deésfalva); Benedekfy Béla, ev. ref. 
tanító (Harangláb); Bálint József, áll. isk. 
tanító (Betlen-Szt.-Miklós); Nagy János, áll. 
isk. tanító (Sz.-Bonyha); Czirnay Árpád, áll. 
isk. tanító (Nagy-Teremi); Kohut Kornélia, 
áll. polg. isk. tan. (Dicső-Szt-Márton); Gvidó 
Béláné, áll. el. isk. tanítónő (Dicső-Szt-Már-
ton): Pataky Sándorné, áll. polg. isk. tanítónő 
(Dicső-Szt-Márton); Horváthné-Boser Jolán, áll. 
el. isk. tanítónő (Somorgyom); Szára Mari, 
áll. óvónő (Dicső-Szt-Márton); br. Bánffyné-
Lázár Ilona, áll. polg. isk. tanítónő (Dicső-
Szt.-Márton); Palugyay Margit, áll. polg. isk. 
tanítónő (Dicső-Szt-Márton); Hentcsné-Szabó 
Erzsi, áll. el. isk. tanítónő (Dicső-Szt-Márton); 
Molnár Katalin, áll. el. isk. tanítónő (Dicső-
Szt-Márton); Bábics Jozefa, áll. el. isk. tanítónő 
(Héderfája); Pappné-Musadi Kata. áll. el. isk. 
tanítónő (Hosszú-Aszó); Péterffy Ferencz, áll. 
el. isk. tan. (G.-Váralja); Elding Eliz, áll. el. 
isk. tanítónő (Sz.-Bonyha); Jánosy Samu, áll. 
isk. tanító (Héderfája); Badnóty Ilona, áll. óvónő 
(Dicső-Szt-Márton); György József, községi el. 
isk. tan. (Kóród-Szt-Márton); Kovács__ Bálint, 
áll. el. isk. tan. (Adámos); Kolumban Ágoston, 
áll. el. isk. tan. (Hosszu-Aszó); Nagy Sámuel, 
áll. el. isk. tan. (Mikefalva); Bcncdckffy István, 
áll. el. isk. tanító (Betlen-Szt-Miklós); Gocz 
Barabás, áll. el. isk. tan. (Sövényfalva); Inczefy 
Áron, unitárius el. fel. tan. (Magyar-Sáros); 
József Dénes, unitárius el. fel. tan. (Dombó); 
Szász János, áll. el. isk. tan. (Gógán); Jodál 
Rezső, áll. el. isk. tanító (Sz.-Bonyha); Papp 
Gábor, áll. el. isk. tanító (Vámos-Gálfalva); 
Mihály József, áll. el. isk. igazg. (Nagy-Teremi). 

— Pauliny Károly magyar ABCz-jét, 
megjelenésekor, kedvezőleg ismertettük ; azóta 
számos tanítóegyesület foglalkozott e derék 
munkával s a bírálatok, a melyek egy részét 
lapunk „Egyesületi Elet" czímű rovatában 
mi is regisztráltuk, mindenütt kedvezőek voltak. 

Most e kitűnő munkához a Fali olvasótáblák 
is engedélyeztettek 3.022/1899. ein. számú 
rendelettel. Úgy az ABCz-ét, valamint a fali 
olvasótáblákat az Athenaeum adta ki s a meg-
rendelések is oda intézendők. Melegen ajánljuk 
kartársainknak Pauliny ABCz-jét és most meg-
jelent s engedélyezett fali olvasótábláit. 

— Az állatorvosi főiskola á tmenet i intéz-
kedései. Ismeretes, hogy az állatorvosi aka-
démiát az idén egyetemi rangra emelte a 
kormány. A jelek azonban arra mutatnak, 
hogy a közönség nem tudott még annyira 
megbarátkozni az eszmével, hogy maturált 
fiait abba a főiskolába adja, a hova eddig 
kisebb kvalifikáczióval vették föl a tanulót. 
Az is bizonyos, hogy az iskola előléptetésének 
az állategészségügy államosításával kellett 
volna együtt járnia, hogy az állam nagyobb 
igényeivel szemben az iskolából kikerült ifjak 
biztosabb álláshoz is jussanak. Mivel az intéz-
kedés folytán az iskola elnéptelenedésétől 
tartottak, a földmívelésügyi minister elhatá-
rozta, hogy az állatorvosi főiskola első évi 
tanfolyamára az 1899—1900. tanévben a 
polgári iskola 6-ik osztályát jeles eredménynyel 
végzett tanulók kivételesen, a kereskedelmi 
érettségi bizonyítványnyal bírók pedig úgy az 
1899—1900-i'k évben,' mint az 1900—1901-ik 
évben is átmenetileg beiratkozhassanak. Egyút-
tal azt az értesítést is közli a főiskola rek-
tora, hogy az állatorvosi főiskola kurzusára 
jó érettségi bizonyítvány alapján beirat-
kozó hallgatók számára 300 frtos, érettségit 
nem tett, de legalább hat középiskolai osz-
tályról szóló jó bizonyítványt felmutatók 
számára pedig 150 frtos ösztöndíjak vannak 
az állami költségvetésbe felvéve. Ösztöndíj 
elnyerése iránt a folyamodványt a földmíve-
lésügyi mimsterhez czímezve, a főiskola rek-
tori hivatalánál kell a beiratkozás alkalmával 
benyújtani. Ösztöndíjon kívül a hallgatók jó 
bizonyítvány alapján egész vagy fél tandíj-
mentességben részesülhetnek, minek elnyeré-
seért külön kell folyamodni, ugyanolyan 
módon, mint az ösztöndíjért. 

— Felhívás a dunántúli ev. ref. egyház-
kerületben tanítótársaimhoz. Felkérettünk a 
köv. sorok közlésére: Kedves kartársak! Antal 
Gábor püspökünk szives meghívása folytán 
Hév-Komáromban tartatik meg (aug. 22-én) 
idei nagygyűlésünk. Az a jóakarat és meleg 
érdeklődés, melylyel főpásztorunk irántunk s 
ügyeink iránt viseltetik: erkölcsi kötelessé-
günkké teszi a minél nagyobb számban leendő 
megjelenést; tárgyalásra kitűzött tételeink 
pedig (mint: „ Iskolai vallástanítás az ének-
ben", „Osztott népiskola tanterve és a reform. 
iskolák11, „ Nyugdíjtörvény és a kántori fizeté-
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sek', „Zsinat élé terjesztendő emlékiratunk11, a 
specialis ügyeinkkel foglalkozó „TanítókLapja", 
„Tisztújítás" stb.) oly fontosak s annyira idő-
és alkalomszerűek, bogy kiválóan igénylik s 
nagyon is megérdemlik közreműködésünket és 
áldozatkészségünket. Erre kérlek fel bennete-
ket kedves kartársak, bogy ha már messzebb 
vidékekről nagyobb számban nem jöhetnek el 
ev. ref. tanítótársaink: ti minél számosabban 
jelenjetek meg s az ügy sikere szempontjából 
legjobb tehetségtek szerint közreműködjetek! 
Ne sajnáljuk az áldozatot a gyűlésre eljöve-
telnél, az „Ev. ref. tanítók orsz. egyesületébe" 
való belépésnél s a „Tanítók Lapja" meg-
rendelésénél ! Az évi tagsági díj (Dávid Mihály 
kai-társhoz Debreczenbe küldendő 50 kr) s a 
8—10 közeli tanítótárs által közösen is meg-
rendelhető „TanítókLapjá"-nak évi 4 forintnyi 
díja: nem olyan nagy összeg, hogy az együtt-
érzés és a testvériesség gyönyörűséges, hasznos 
és üdvös erényének ápolásáért sokalhatnók 
vagy sajnálhatnék! Hogy az „ Országos Bizott-
ság'1 gyűlése után kik és hányan mehetünk 
el Budapestről Komáromba: tudnunk kellene, 
már csak a komáromi rendező-bizottság tájé-
koztatása végett is. Jelentkezzetek tehát kedves 
kartársak Csurka István egyesületi jegyzőnk 
s lapszerkesztőnknél, ki most pár hétig Buda-
pesten lakik. (IV. Zöldfa-utcza 30. sz., I. em. 
5. ajtó.) A remélt találkozásig is Isten áldó 
jóvoltába ajánl benneteket szerető kartársa-
tok : Szalóky Dániel dunántúli e.-kerületbeli 
tanító, mint az „ev. ref. tanítók orsz. egye-
sül eté"-nek alelnöke 

— Állami kőfaragó és kőcsiszoló ipar i 
szakiskola. A zalathnai állami kőfaragó és 
kőcsiszoló ipari szakiskola növendékei az 
iskola négyéves tanfolyamán kőfaragókká vagy 
kőcsiszolókká képeztetnek ki. A kőfaragó ipar 
a faragható kövek megmunkálására, tehát sír-
kövek, emlékművek, épületi munkák stb. készí-
tésére terjeszkedik ki. A kőcsiszoló ipar a 
nem faragható drága- és féldrágakövek meg-
munkálását öleli fel, tehát ékszerköveket és 
díszműárukat készít. Az iskolába való fölvétel 
előjegyzés alapján történik; szóbeli vagy Írás-
beli jelentkezéseket elfogad az intézet igaz-
gatósága Zalathnán. Rendes tanuló az lehet, 
ki valamely közép- vagy polgári iskola 2 osz-
tályát, vagy az elemi iskola 6 osztályát, vagy 
pedig az iparos tanoncziskola 3 osztályát jó 
sikerrel végezte, továbbá 12. életévét betöl-
tötte s ehhez képest kifejlett, ép testalkattal 
bír, a mit hiteles orvosi bizonyítványnyal kell 
igazolnia. Rendkívüli növendék lehet minden 
iparos-segéd vagy tanoncz, ki csak egyes tan-
tárgyakat kiván hallgatni. Általános jeles vagy 
jó bizonyítványnyal rendelkező vidéki szegény-

sorsú növendékek esetleg ösztöndíjban is ré-
szesülhetnek s ez iránti folyamodványaikat 
szegénységi bizonyítványnyal fölszerelve a 
nagyméltóságú kereskedelemügyi m. királyi 
minister úrhoz czímezve, az igazgatóságnál 
kell benyujtaniok. Beiratási és tandíj az inté-
zetnél ez idő szerint nincs. Műhelyi bizto-
síték fejében azonban minden növendék 3 fr tot 
tartozik a beiratkozásnál letenni, mely össze-
get csakis eltávozáskor, vagyis a negyedik év 
végével kap vissza, addig pedig, ha károkat 
követne el, azoknak értéke ezen összegből 
vonatik le, de mindannyiszor tartozik azt 
ismét 3 forintra kipótolni. Az intézettel kap-
csolatos internátusban havi 11 frtért kapható 
teljes ellátás, míg egyes magánházaknál 15 — 
20 frt havi díjért. 

— A felebarát i és ka r t á r s i szeretet ne-
vében fordul Kováts Miklós tornai tanító kar-
társaihoz, hogy egy hatvanöt év körüli és a sors 
által keményen sújtott kartársunkon, a szeretet 
fillérei által segíteni siessenek. „E hónyolczadi-
kán délután, írja Kováts Miklós hozzánk kül-
dött levelében, két óra tájban a veszprémmegyei 
Karakószörcsök községben tűz ütött ki, mely 
romboló erővel pusztított és a szél által hajtva, 
mely éppen a falun végigfújt, oly gyorsan ter-
jedt, hogy mentésre úgyszólván gondolni sem 
lehetett. Borsodi Ferencz ottani kartársunk 
is nejével együtt menekülni volt kénytelen, 
a nélkül, hogy két tehenükön kívül egyebet 
meg tudtak volna menteni;ínég így is szegény 
öreg kartársunknak a nyaka és az egyik keze-
feje megégett. Ez évi termése, takarmánya, 
három süldője és egy szopós borjú, és min-
den élelmi szerük, egy fél kenyéren és egy 
fél liter zsíron kívül, mely a konyhában volt, 
hamuvá égett, xígy, hogy két tehenükön kívül 
úgyszólván semmijök sem maradt. A csapás 
főkép azért roppant súlyos, hogy biztosítva 
semmi sem volt és így kártérítést nem kap. 
Biztosítani azért nem biztosított, mert az épü-
let cserepes volt, és így bizton érezte magát, 
de biz a remény megcsalta, mert a pusztító 
elem így sem kímélte meg. Az iskolában még 
a padok is mind porrá égtek. A községnek 
kétharmad része teljesen leégett, úgy hogy 
sokaknak semmijük sem maradt; tehát azok 
meg majd fizetni nem tudnak, így szegény öreg 
kartársunk nagy nélkülözésnek néz elébe öreg 
napjaira. Kedves kartársak! ezt ne engedjük, 
hisz annyian vagyunk, hogyha mindnyájan 
csak négy-öt fillérrel segítjük is, kára pótolva 
lesz. Rajta hát ! ne sajnáljon senki se néhány 
fillért a szegény öreg kartárstól. A kik segí-
teni akarnak, filléreiket küldjék a tüskevári 
plébániai hivatalhoz, pósta helyben, Veszprém-
megye.'1 
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— F ü r d ő i kedvezmények. A „Mária 
Dorothea-egyesület" a folyó évre tanítással és 
neveléssel foglalkozó tagjai részére a követ-
kező fürdőkben eszközölt ki engedményeket: 
I . Balaton-Füreden 2 tag kap junius 15-től 
augusztus 20-ig ingyen fürdőket és a szoba-
árakból 30% leszállítást, az elő- és utóidény-
ben pedig szintén ingyen fürdőket s a szoba-
árakból 50% leszállítást, ha az illetők lakást 
az apátsági vendégházak valamelyikében vesz-
nek. 2. Siófokon 1 tag kap ingyen fürdőket, 
gyógy- és zenedíj fölmentést, julius és augusztus 
hónapokban pedig a szoba - áraknál 50% 
engedményt. 3. Báznán egy tag kap a lakás-
nál és fürdődíjnál 30% engedményt, gyógy-
díjmentességet és ingyen orvosi kezelést. 
4. Trencsén-Tepliczen több tag kap az egész 
idény alatt a fürdőknél 50% kedvezményt. 
5. Stoószon több tagnak fürdő- és gyógydíj-
mentességet. 6. Iglófüreden több tag kap az 
elő- és utóidényben a szobák és ágynemű 
árából 15%, gyógy- és zenedíjból 50% ked-
vezményt, a főidényben a szobák és ágynemű 
árából 10%, gyógy- és zenedíjból 50% enged-
ményt. 7. Párádon egy tag kap a lakásnál 
50% kedvezményt, gyógy- és zenedíj alól föl-
mentést. 8. Szmerdákon egy tag kap ingyen 
lakást és fürdőket. 9. Buziáson több tag kap 
az egész idény alatt a fürdőknél és az étke-
zésnél 20% kedvezményt, ha az igazgatóság 
szállodáiban vesznek lakást. 10. Margitszigeten 

O o 
az egész idényre egy szoba és ingyen fürdők. 
I I . Baldóczon két tanítónő kap az egész 
idényre egy kétszemélyes szobát naponta 
20—20 krért, ágynemű nélkül; ellátást és 
kiszolgálást naponta 1 frt 20 krért; egyéb 
díjak alól fölmentést. 12. Feketehegyen két 
tag fizeti a zene- és gyógydíj felét a főidény-
ben, az elő- és utóidényben, ezenkívül ingyen 
lakást kapnak. 13. Tárcsán egy tag kap 
augusztus 1-től ingyen lakást, fürdő- és gyógy-
díj mentességet. 14. Zálnokon lakásnál és fürdő-
nél 10% engedmény. 15. Melenczén egy 
ingyen hely, lakás és élelmezésen kívül. 
16. Tátrafüreden junius és szeptemberben 
egy tag kap ingyen lakást, fürdőknél 50% 
kedvezményt, gyógy- és zenedíjmentességet. 
17. Rajecz-Tepliczen a lakásnál Í5%, pensió-
étkezés árainál 10% és thermát fürdőknél 
50% engedmény a főidényben. A bélyegtelen 
kérvényeket az egyesület elnökségéhez czímezve, 
kérjük mielőbb a hivatalos helyiségbe VIII. ker., 
Orczy-út 6. sz. küldeni. 

— A Szathmáry-alapra újabban adakoz-
t ak : Láng Paula 10 kr ; Kovács Ferencz 
30 kr; Klein Ignácz 10 k r ; Schmidt József 
20 kr; Juhász György ívén _N. N. 25 k r ; 
Bosvay Lajos 5 kr; Bosenberg Ábrahám 20 kr; 

Szalag Benjaminné 70 k r ; Tietz József 25 kr ; 
Dittrich János 10 kr; F. B. 30 kr ; Ungár 
Ede 15 kr ; K. Kólbly Antónia 10 kr; Borsodi 
Sándor 5 k r ; Schwarz A. 5 kr ; Szauer Má-
tyás 15 kr ; Brey er Bódog 15 kr. Eddigi gyűj-
tésünk 2567 frt 37 Jer. (A Ma. Ta. Kaszi-
nója által kezelt összeggel együtt összesen befolyt 
2705 frt 47 kr.) Ugyané czélra adakoz-
tak, de adakozásuk lapunkban még eddig nem 
volt nyugtatványozva: Király Károly (Pásztó) 
2 f r t ; hányi Mihály (Felfalu) 20 kr; Deák 
József (Rónaszék) 15 k r ; Tóth Kálmán 
(Tapolczafő) 30 kr ; Nagy Ida 30 kr; Fülöp 
Sándor 2 frt 50 kr; mar ostor damegy ex tan-
testület 5 f r t ; Mohay Jolán 50 kr ; Péterfi 
hátszegi gyűjtése 7 frt 70 kr ; baranyavár-
vidéki tanítóegyesület 1 frt 60 kr. A Ma. Ta. 
Kaszinója ivén: IV. ker. iparos iskolai tan-
testülete 5 f r t ; IV. ker. Károlyi-utczai közs. 
elemi iskola tantestülete 10 f r t ; V. ker. Ssiget-
utczai iskola 1 f r t ; Grömör-Kis-Hontmegyei 
kir. tanfelügyelőség 3 f r t ; Székely-Udvarhely 
város tanácsa 2 frt 25 kr. I t t említjük meg, 
hogy a Szathmáry-síremlék és alap bizottsága 
f. hó 21-én d. e. O órakor (és nem, mint 
lapunk m. számában állt, 8 órakor) tartja 
beszámoló ülését a Ma. Ta. Kaszinójában. 

— Gyűlések. A zalamegyei ált. tanítótes-
tület évi rendes közgyűlését f. hó 24-ikén 
d. e. 9 órakor tartja Tapolczán. A Tanítók 
Házáról és az Eötvös-alapról a zalamegyei 
ált tanítótestület még nem vett tudomást! 

— Az „Eötvös-alap" javára 1899 április 
1-től 1899 junius 30-áig rendes tagsági díjat 
fizették: Bityé János Tőtös, Fekete János 
Eger, Gruner Győző Tóttelek, Pétery Teréz 
Újpest, Friedrich Vendel, Kiss József, Schiffier 
Rezső, Káger János Újpest, Polster János 
Hács 2 frt, N. Vadászy István Hatvan, Schmidt 
József Z.-Egerszeg 2 frt, dr. Ballagi Gyula, 
Sóra Anna, Rázsó Károly, Balázs József, 
Bencsik István, Nagy Albert, Farkas János, 
Szendrey István, Szunyogh István, Józsa Pál 
Kisújszállás, Pap Ferencz Nemes - Magasi, 
Bleyer Izsák Miskolcz, Balassa Sándor Nagy-
Gyimóth 2 frt, özv. Deézsyné-Bolcskáry Erzsi 
Vízakna, Péter János N.-Boldogasszonyfalu. 
(Folytatjuk.) Schmidt Albin, pénztáros. 

Tarta lom: Szathmáry György emléke.(U.) — Inter-
nátusok. —• Az Eötvös-alap új alapszabály-terve-
zete. Oöőz József dr. — A polgári fiúiskolák s az 
elemi tanító- és tanítónőképző-intézetek normál-
fölszerelési jegyzéke. (M.)—Harmadik előadás a gazda-
sági ismétlő-iskolában. Makay István. — Szünóra: 
A tanítónőj elölt. Tahy János. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. —• Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LA IMA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést ne'm fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó* 
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati Hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted réBzet 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a dí jak in 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, II . KEK., OSTROJI-UTCZA 17. SZÁM. 

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

KIADÓHIVATAL: 
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Az Orsz. Bizottságból. 
(Dr. Neményi Imre beszéde az Or: 

közgyűlésén.) 
Bizottság 

Mélyen tisztelt Országolt Bizottság! 
A magyar nemzeti kultúra, lánglelkű 
vezérének, a magyar tanítók fenkölt 
gondolkozású jóakarójának, a nemzet 
legelső tanítójának: dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister úr 
ő nagy méltóságának nevében és kitün-
tető kegyes megbízásából van szeren-
csém önöket, uraim, forró köszöntéssel 
bensőségteljesen üdvözölni. 

Kettős szerencsémnek i ártom uraim, 
hogy minister úr ő nagy méltóságának 
kitüntető kegyes bizalmából engem ért 
az a tisztesség, ő exczellencziáját a mai 
napon e helyen képviselhetni. Szeren-
csémnek tartom e megbizatást először 
azért, mert az igen tisztelt Országos 
Bizottság előtt annak a férfiúnak üdvöz-
letét tolmácsolhatom, a kinél — a viszo-
nyok lehetősége szerint — nagyobb jó-
indulattal a magyar tanítók érdekeinek 
előmozdításán még soha senki sem fára-
dozott; a kinél méltánylóbb elismeréssel 
a magyar tanítót és munkáját még 
soha senki sem tekintette; a kinél 
melegebb rokonérzéssel és bensőségtel-
jesebb meggyőződéssel még soha senki 
sem hirdette, hogy a magyar tanítót 
nemcsak az egyes iskolaföntartók elis-
merése illeti meg, hanem hogy a magyar 

tanítóság jogos igényt támaszthat a 
nemzet összeségének hálájára, mert a 
tanítók nem az egyes iskolaföntartó k-
nak alkalmazottjai, hanem az egész nem-
zetnek napszámosai. De szerencsémnek 
tartom e megbizatást más részről még 
azért is, mert ő nagyméltóságának üdvöz-
letét annak a 2S.000 főnyi érdemes 
tanítótestületnek választott képviselete 
előtt tolmácsolhatom, a mely tanító-
testület kevés jó és igen sok rossz és 
nagyon rossz időkben soha meg nem 
tántorodó állhatatossággal, hivatásának 
magaslatán állva és hivatottságának 
tudatától és érzetétől mélyen áthatottan, 
ingadozást nem ismerve, állott a magyar 
nemzeti kultúrának, a magyar tanító-
ság önzetlen nemes ideálizmusától meg-
szentelt zászlaja alatt, melynek szolgá-
latába szegődött. 

És a magyar nemzetnek, a magyar 
társadalomnak, a magyar tanítóság ezen 
nemes ideálizmusára ma nagyobb szük-
sége van, mint volt valaha: mert korunk 
beteg; a társadalom testén titkon őrlő 
féreg rágódik, és ki egyébtől várhatnók 
társadalmi bajaink orvoslását, állapotunk 
jobbra fordulását, ha nem legeslegelső 
sorban azoktól, a kiknek a nép tanítása, 
a népnek nevelése képezi nagyra rendelt 
magasztos hivatását? 

Mert, uraim, azok, a kik a tanító 
munkájának az eredményét az iskola 

Lapunk 34-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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négy fala között keresik; a kik egy-egy 
jól sikerült évzáró vizsgálat alakjában 
vélik leszakasztottnak a tanító munká-
jának az eredményét: azok leszállítják 
az önök munkájának az értékét; azok 
nem tudnak vagy nem akarnak fölemel-
kedni azon eszmei magaslatra, melyről 
a tanító munkájának az eredményét 
érdeme szerint értékelni kell és lehet. 
Mert a miként az áldásthozó eső ered-
ménye sem a pillanatnyi üdítő hatásá-
ban nyilvánul meg, azonképen az a 
kitörülhetetlen lelki hatás, mit a tanító 
a gondjaira bizott ifjúságra gyakorol, 
már ott az ifjúság lelkében szabja meg 
a jövendő nemzedék erkölcsi és szellemi 
életének az irányát; miért is bízvást 
elmondhatjuk, hogy a nemzet sorsa az 
iskolában dől el. 

Ezzel a tagadhatatlan ténynyel szem-
ben, ha már most azt a kérdést veti 
föl a magyar tanítóság, hogy hol a 
hála, a mit a hazától érdemlénk; hol 
a jutalom, a mely elviselhetőbbé tenné 
a terheket, a melyeket hivatásunk és 
a társadalom vállainkra raktanak ? Akkor 
ezzel a kérdéssel szemben, abszolút mér-
tékkel mérlegelve a dolgokat, a felelet 
csak egy lehet: a magyar társadalom 
a magyar tanítónak ez idő szerint még 
igen nagy adósa. De az egész törté-
nolem folyása arra a tanulságra oktat 
ki bennünket, hogy abszolút mértékkel 
értékélni emberi dolgokat nem lehet. Ellen-
ben tegyünk hasonlatot. Tekintsünk 
vissza rövid egy fél századdal és vessük 
össze az időt, midőn a magyar tanító, 
a társadalom páriája, mint társadalmi 
tényező egyáltaljában még nem is 
létezett és neve úgy mint állása 
inkább szánalommal, mint a tisztelet 
érzelmei között emlegettetett; és vessük 
ismét össze az időt, midőn a magyar 
törvényhozó testület indíttatva érezte 
magát a magyar tanító társadalmi 
poziczióját megteremteni és fizetésének 
minimumát is törvénybe iktatni, de a 
fizetési minimum, a magyar nemzeti 

kultúra örök szégyenére, három évti-
zeden keresztül csak papiroson létezett 
és nem volt senki, a ki a magyar tanító 
ügyét fölfogja, igazait győzelemre se-
gítse; és vessük végezetül ismét össze 
azt az időt, midőn a bár csekély mini-
mum, de az egész vonalon végig bizto-
sít tatott ; sőt a tanítók egy részének a 
tisztviselők fizetési rangfokozatába való 
beillesztésére irányuló törekvés is meg-
indult; a magyar kultúra nemes ambi-
cziótól áthatott, emelkedett lelkű vezére 
pedig a tanítókat, mint társadalmi és 
kulturális életünk egyik legfőbb ténye-
zőit, nyilvánosan munkatárs nevezéssel 
tiszteli: ha mindezeket mérlegelve egybe-
vetjük, akkor lehetetlen észre nem ven-
nünk e három fokozaton keresztül — 
úgy anyagi, mint erkölcsi téren — az 
óriási emelkedést! 

Való, mélyen tisztelt Országos Bizott-
ság, hogy ezekkel szemben is a magyar 
tanítónak még mai nap is fáradalmai 
legfőbb jutalmát, a hiven teljesített 
kötelesség tudata által nyújtott érzés-
ben, nem pedig anyagi javadalmazásá-
ban kell keresnie és feltalálnia. De 
tisztán önökön múlik, uraim; Magyar-
ország 28.000 főnyi tanítótestületének 
kezébe adatott teljesen a hatalom, 
hogy ez a helyzet is mielőbb jobbra 
változzék. Nem méltányolja a társada-
lom eléggé működésüket? Nem jutal-
mazzák fáradalmaikat? Neveljenek hát 
a gondjaikra bizott ifjúságból oly 
nemzedéket, mely restelkedni tudjon 
apáinak hibáiért és ne ismerjen szen-
tebb kötelességet, mint anyagi téren is 
hova-előbb jóvátenni a mulasztást, 
mit előző nemzedékek a nemzet nap-
számosaival szenben elkövettek. 

Igaz, uraim, hogy ennek a munká-
juknak az eredményét talán már nem 
önök fogják élvezhetni, a kik ma álla-
nak a küzdő-porondon. Ha ez a körül-
mény nem lohaszthatja lelkesedésüket, 
nem szállíthatja alább munkakedvüket; 
mert minden emberi intézménynek ez 
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a sorsa: egyik nemzedék a másik alá 
építi a lépcsőfokozatokat és csak igen 
kevés választottaknak adatik meg a 
a boldogság, hogy fáradalmaik gyü-
mölcsét önkezűleg leszakaszthassák. De 
önök, uraim, áldhatják sorsukat; mert 
megfutva majdan a pályát, nem szárnya-
szegett reménynyel és nem a jövőbe 
vetett hitüket vesztetten fognak leszál-
lani a küzdőtérről: minthogy a kietlen 
pusztaságban folytatott negyedszázados 
küzdelem után immár most is meg-
adatott önöknek fölemelkedhetni az 
eredményeknek azon magaslatára, a 
honnan a magyar tanítóság jobb és 
boldogabb jövőjének igéretföldére leg-
alább egy mesze pillantással betekint-
hetnek. 

Pedig Isten ne engedje és nem is 
fogja engedni, hogy az eddig elért 
eredmények megállapodást jelentsenek. 
Lépcső ez is csak, uraim, melyen az 
önök hivatali utódaik ismét csak maga-
sabbra fognak emelkedni, ós elérve 
nagy czéljait az ivadék, ama millió 
érdemesek között, kik érette küzdöttek, 
áldva fogja áldani az önök neveit is. 

Ez a tudat, ez a meggyőződés szítja 
soha ki nem alvó lobogó lángra ideális 
lelkesedésük nemes hevét; ez erősítse 
meg önöket további küzdelmeikben; ez 
aczélozza lankadatlan kitartásra munka-
bírásukat és munkakedvüket, mik által 
a magyar tanítóságnak már eddig is 
sikerült a maga részére bizto3Ítani 
minden jobbaknak és legelső sorban a 
minister úr ő exczellencziájának rokon-
szenvét, melylyel oly kiapadhatatlan 
jóindulattal — noha az ország mostoha 
anyagi viszonyai által gátolva, nem 
minden esetben szivének sugallata 
szerint — intézi az önök sorsát. 

Ennek a meleg rokonérzésnek nevé-
ben, melylyel a minister úr ő nagy-
méltósága a magyar tanítóknak —• 
felekezetre és jellegre való minden 
tekintet nélkül — érdekeit szivén viseli, 
gondozza és istápolja; annak az őszinte 

nagyrabecsülésnek nevében, melylyel ő ex-
czellencziája a tanítók munkáját értékeli 
és soha semmi alkalmat el nem mulaszt 
a tanítóság erkölcsi súlyának az eme-
lésére, fokozására; és az ezen ténye-
zők alapján felépülő szebb és jobb jövő-
nek reményében: ismételten üdvözlöm 
önöket, mélyen tisztelt Országos Bizott-
ság és a minister úr ő nagyméltóságának 
jókivánataihoz a magam érzelmeit is 
őszintén fűzve, bensőségteljesen kívánom, 
hogy a legbusásabb siker koronázza és 
Istennek legjobb áldása szentelje meg 
úgy a közjónak, mint pedig a sa já t 
maguk érdekeinek előmozdítására irá-
nyuló munkájukat és törekvéseiket. 

9£>|:<3<= 

A tanító és az iskola. 
Két fontos kérdés van most napirenden. 

Egyik a tanítót érdekli az életkörülményei 
tekintetéből, a másik az iskolát a siker szem-
pontjából. Az első: a nyugdíjtörvény, a másik : 
a tanterv. Egypár szót kívánok szólani mind-
kettőről. 

A tanítói szolgálat ideje leszállítandó; be-
szüntetendő az 50°/o fizetése, végül: az ötéves 
szolgálat után is nyugdíj illesse a szerencsétlen 
tanítót, avagy hátramaradt özvegyét. 

Ezt kéri a tanítóság az új nyugdíjtörvény-
től. En azt tartom, hogy méltán kéri ezt. 
Okait kifejtettem én is egy alkalommal, 
kifejtette sok t. kartársam, kifejtette majd 
minden tanítói egyesület. 

Mindenikünk érvei ismertek és hogy ez 
méltányos óhaj, bölcsen tudja azt az intézők 
minden köre. Én hiszem is és hihetjük mind-
nyájan, hogy méltányos alapokra fogják 
építeni az új törvényt. 

Igen természetes, ha nagyobb előnyöket 
biztosít az új törvény a régivel a balszerencse 
eseteire, avagy öreg korunkra vonatkozólag, 
munkaképes időnkben terhel meg jobban. 
Vagyis, ha a számítás azt kívánja, a jelen-
legi 2%-ot fölebb emelik, valamint az állam 
és más hozzájáruló erkölcsi testületek díjait is. 

Am ez így igazságos eljárás is lesz, mert 
egyformán oszlik meg a teher, de bár így is, 
csak oldassék meg e 3 nagy kérdésben az a 
kívánság, mert a jelen törvény nehéz voltát 
is, meg a tengelyét is ez képezi. Meg ebben 
látja a humánus reformot a tanítóság. 

Arra a nézetre, hogy maradjon meg az 
3 4 * 
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ötven %>, azt a megjegyzést teszem, hogy 
nagyon igazságtalan és indokolatlan. Egyetlen 
egy esetben volna elfogadható, t. i., ha a 
kinevezéskor vonnák le a fizetés 50%-kát 
egyszersmindenkorra és az emelkedésnél Vs 
részt, de akkor továbbra meg a jelenlegi 2°/o 
is elesnék. Ha valaki, rígy én éreztem az 50Vo 
kifizetésének a terhét, mert 450 frt után 
fizetem ezt. Tehát 225 frtot és e mellett a 
rendes %-okat is. Nem kivánom több csalá-
dos embernek. Es kérdés, hogy élvezni 
fogom-e ? 

Ez oly nagy teher egy családos tanítónak, 
melyet böjtöléssel sem tud fedezni, hanem 
kénytelen adóssággal fedezni e levonási idő 
alatt szükségleteit. 

A második kérdés a tanterv újítása. E tárgy-
ban sok jó szó esett, mindenik figyelmet 
is érdemel a leendő törvény kimondásánál. 
Különösen helyeslésével találkozik a tanítói 
közvélemények az új tervban az, hogy a 
tizedestörtek megelőzik a közönséges törte-
ket ; továbbá, hogy a nyelvtan tanítása más 
alapra lesz fektetve, mert a helyes Írásnak 
és helyes beszédnek lesz alapja inkább, mint 
eddig. 

Ezek mellett több, valóban figyelemre 
méltó eszmét érintett Pallós Albert egy meg-
jelent tanulmányában. En ezek között kivá-
lóan helyeslésre méltónak és egy nagy fontos 
érdek tekintetéből meghallgatandónak is talá-
lom azt, hogy: ne legyen külön terve az 
osztott, külön az osztatlan iskolának. Az 
általa leírt okokon kívül igen kevés hozható 
fel bizonyítására annak, de a jövőre leendő 
kihatásaiért az ő okai igen nyomósak. Inkább 
óhajtandó, ha nő tanerőkkel is, hogy legyen 
osztottá minden iskola. 

A másik igen fontos dolog az ipari okta-
tásra vonatkozik. Ebben azt vallja, ha csak-
ugyan lesz házi-ipar, legyen külön tanítója 
is. Ez nagyon helyes. Kellőleg van indokolva 
is. Am azért én nem kivánom, hogy töröl-
tessék az új tervből a házi-ipar oktatása, 
ellenkezőleg: óhajtom azt. Sőt ebben látom 
a 6 osztályú iskola czélját megvalósítva. De 
azt én is vallom, hogy e czél eléréséhez a 
körülményekhez képest szaktanítók is fognak 
kelleni. Azok, kik a házi-ipart törlendőnek 
vélik, tévednek, mert a mi népünk lehető 
boldogítására ezzel az iskola egy nagy lépés-
sel közeledik. Hazánkban ez óhajtandó, mert 
az olvasni, írni tudással egyenlő értékű az, 
hogy minden 6 osztályt elvégzett tanuló 
tudjon házi-ipart, tudjon ojtani, szóval ker-
tészkedni is, ismerje a katonai gyakorlatokat 
és tudjon énekelni. 

Igenis: a földmívelésre is, iparra is, 
katonaságra is és a műélvezetre is legyen 
iskolája a népnek a népiskola. Ekkor, 
mint földmíves beülteti ma kopár helyeit 
fákkal, okszerűen kezeli földjét és idejét 
is; ha pedig iparra megy, úgy inaséveit 
1 — 2 évvel rövidebbre foghatja és ezen idő 
alatt bizonyára nem végeztetik vele a 
szolgáló teendőit, de engedik, hogy tanulja 
azt az iparágat, melyre tán van egy kis 
hajlama is, de mindenesetre vannak hozzá 
előismeretei, esetleg egy kis kézügyessége. 

Ha pedig a katonai gyakorlatokat tanulta 
és tudja a haza minden népiskoláját végzett 
fiatal polgára : bizonyára könnyebben elérhető 
az az idő, mikor a katonai szolgálat idejét 
tán egy évre szállítják és ez által nyer időt 
gazdasága, vagy szabad élete javára, minden-
esetre önön javára az iskolában korán meg-
szerzett ügyesség, egészség és élvezet mellett. 

Végül az ének. Nem lehet eléggé méltá-
nyolni azt a tudatos és helyes felfogást, 
hogy az énektanítást a népiskolában oly 
szépen felkarolja. Ez bölcs életnézletre vall 
és e kérdést is nagyon melegen ajánlom 
minden kartársam kiváló figyelmébe. Tudva 
van, a mely falunak jó dalárdája van, annak 
más a kultusza is. Ott az ifjúság abban talál 
szórakozást, időtöltést, dicsőséget és élvezetet 
ebből merít, nem abból, hogy ki tud jobban 
kurjantani részegen vasárnap az utczán. 

Igenis, óhajtandó, hogy az új törvény, 
illetve tanterv és utasítás fogadja el és tegye 
kötelezőkké és lehetőkké ezeket, mert ez a 
reform a közjó érdekében fog létesülni. 

Természetesen az iskola ezen sikeréhez: 
ember kell a gátra. 

Az emberek meglesznek, ha tanítónak ez-
után nem lesz jó: bárki és ha osztottaklcá 
válnak az iskolák. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

«©<$i<3e 

E t i Y E S Ü L E T I ÉLET. 
(Orsz. je l legű gyűlések.) 

Három országos tanítói egyesület tartott a 
mult hét végén Budapesten közgyűlést. Az 
„ Eötvös-alap orsz. tanítói egyesületa „ Magyar 
Tanítók Orsz. Bizottsága" és az „ Állami Tanítók 
Orsz. Egyesülete". 

I . 

Az sEötvös-alap" közgyűlése az Akadémia 
kistermében, szép közönség jelenlétében tar-
tatott. A kormány részéről jelen volt: dr. 
Kacskovics Mihály min. osztálytanácsos. 
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Elnök Péterfy Sándor a tőle megszokott 
s a tanítóságot felrázni tudó meleg hangú 
beszéddel nyitotta meg a gyűlést, melynek 
első tárgyát az alap ez évi jótéteményeinek 
kiosztása képezte. 

Ösztöndíjban részesültek: 
1. Bellusi Baross József, ág. ev. vallású, 

II. éves joghallgató Budapesten, árva. Kap 
50 frtot az államsegélyből. 2. Bernhard Miksa, 
izr. vallású, III. éves joghallgató Budapesten, 
a treneséni tanító fia. Kap 50 frtot a „Léderer 
Ábrahám "-féle alapból. 3. Burkovich Kálmán, 
róm. kath. vallású, szigorló orvos Budapesten, 
a nemesvidi tanító fia. Kap 50 frtot az állam-
segélyből. 4. Horváth Lajos, r. kath. vallású, 
III. éves joghallgató Budapesten, atyja kassai 
tanító. Kap 100 frtot a „Majthényi"-féle 
alapból. 5. Imrey László, r. kath. vallású, 
1. éves joghallgató Budapesten, atyja nagy-
gombai tanító. Kap 100 frtot a „Majthányi"-
féle alapból. 6. Möhr Győző, ág. ev. vallású, 
I. éves bölcsészethallgató Kolozsvártt, atyja 
gölniczbányai ev. tanító. Kap 100 frtot az 
államsegélyből. 7. Nayy Béla, ev. ref. vallású, 
II. éves bölcsészethullgató Kolozsvártt, a ma-
rosvásárhelyi polg. isk. tanító fia. Kap 50 frtot 
az államsegélyből. 8. Balogh Dániel, ev. ref. 
vallású, III. éves hittanhallgató Debreczenben, 
atyja kunhegy esi tanító. Kap 50 frtot az 
államsegélyből. 9. Bóna Lajos, ev. ref. vallású, 
joghallgató Sárospatakon, atyja macsolai ta-
nító. Kap 50 frtot az államsegélyből. 10. Papp 
Gyula, ev. ref. vallású, III. éves hittanhallgató 
Debreczenben, atyja tiszakürti tanító. Kap 
50 frtot az államsegélyből. 11. Beniáes János, 
ág. ev. vallású, főgimnáziumi VI. oszt, tanuló 
Késmárkon, atyja németlipcsei tanító. Kap 
50 frtot. 12. Berentés Lajos, ev. ref. vallású, 
főgimnáziumi VIII. oszt. tanuló Zilahon, atyja 
állami iskolai tanító. Kap 50 frtot az állam-
segélyből. 13. Bobonka András, g. kath. val-
lású, főgimnáziumi VIII. oszt. tanuló Ung-
várott, atyja bökönyi tanító. Kap 50 frtot. 14. 
Boez István, ev. ref. vallású, VI. oszt. gim-
náziumi tanuló Kolozsvárott, atyja gyalui áll. 
ig.-tanító. Kap 50 frtot. 15. Bodnár Sámuel, 
ág. ev. vallású, VII. oszt. gimnáziumi tanuló 
Rimaszombatban, atyja bácsfalui tanító. Kap 
50 frtot. 16. Ertl Viktor, r. kath., vallású, 
VIII. oszt. gimn. tanuló Sátoralja-Ujhelyen, 
atyja tanfelügyelői tollnok Zemplénben. Kap 
50 frtot az államsegélyből. 17. Édes Jenő, 
r. kath. vallású, VII. oszt. gimnáziumi tanuló 
Székesfehérvárott, atyja nagypéczeli tanító. 
Kap 50 frtot, 18. Fejes Zsigmond, ev. ref. 
vallású, a csurgói főgimnázium Vili . oszt. 
tanulója, atyja nagycsányi tanító. Kap 50 frtot. 

19. Gáspár Ernő, r. kath. vallású, VIII. oszt. 
gimnáziumi tanuló Nagy-Kőrösön, atyja volt 
győri tanító; árva. Kap 50 frtot. 20. Kercsedi 
Endre, ev. ref. vallású, a székelyudvarhelyi 
főreáliskola VIII. oszt. tanulója, atyja algyógy-
felfalui tanító. Kap 50 frtot. 21. Kutny Emil, 
ág. ev. vallású, a szarvasi főgimnázium VIII. o. 
tanulója, atyja temesvukovári tanító. Kap 
50 frtot. 22. Lábay Gyula, r. kath. vallású, 
VII. oszt. tanuló Selmeczbányán, atyja zsar-
nóczai tanító. Kap 50 frtot. 23. Lenkey Béla, 
ev. ref. vallású, VIII. o. tanuló Rimaszombat-
ban, atyja néhai feledi tanító; árva. Kap 50 frtot. 
24. Májay Dezső, unit. vallású, a kolozsvári 
főgimnázium VI. osztályának jelesen végzett 
tanulója; árva. Kap 50 frtot. 25. Méder Mihály, 
r. kath. vallású, VIII. oszt. gimnáziumi tanuló 
Szatmárott, atyja szatmári tanító. Kap 50 frtot. 
26. Bavasz László, ev. ref. vallású,VII.oszt. gimn. 
tanuló Székely-Udvarhelyen, atyja bánffy-
hunyadi polg. isk. tanító. Kap 50 frtot. 27. 
Buhmann Béla, ág. ev. vallású, VIII. öszt. tanuló 
Nyíregyházán, atyja . . . tanító. Kap 50 frtot. 
28. Sárközy Zoltán, ev. ref. vallású, a csurgói fő-
gimnázium VIII. oszt. tanulója,atyja tassi tanító. 
Kap 50 frtot. 29. Szűcs Imre, ág. ev. vallású, 
főgimn. VII. oszt. tanuló Sopronban, atyja 
zalaszentgróthi tanító. Kap 50 frtot. 30. 
Takáts László, r. k. vallású, főgimn. VIII. 
oszt. tanuló Szombathelyen, atyja muraszom-
bati áll. tanító. Kap 50 frtot. 31. Udvardy 
Imre, r. k. vallású, VIII. oszt. főgimn. tanuló 
Veszprémben, atyja zalaegerszegi gimn. tanár. 
Kap 50 frtot. 32. Velenczey Emil, r. k. val-
lású, főgimn. VII. oszt. tauuló Szamosuj várott, 
atyja bilkei tanító. Kap 50 frtot. 33. Végli 
János, ev. ref. vallású főgimn. VI. oszt. ta-
nuló Pápán, atyja kisrákosi ev. ref. tanító. 
Kap 50 frtot. 34. Záborszky Richárd, r. k. 
vallású, főgimn. VI. oszt. tanuló Selmecz-
bányán, atyja ny. tanító. Kap 50 frtot. 
35.Banyár István, r. k. vallású, tanítóképezdei 
növendék Modorban, atyja gajári tanító. Kap 
50 frtot. 36. Beke Katalin, ev. ref. vallású, 
II. éves tanítónőjelölt Kolozsvárott, atyja alsó-
fehérmegyei kir. tanf. tollnok. Kap 50 frtot. 
37. Bencze Margit, r. k. vallású, tanítóképez-
dei növendék Budapesten, atyja széki áll. 
tanító. Kap 50 frtot. 38. Berecz Izabella, ág. 
ev. vallású, tanítóképezdei növendék Győrött, 
atyja ostffiasszonyfai tanító. Kap 50 frtot. 

39. Márton Emilia, r. k. vallású, tanítónő-
képezdei növendék Nagy-Szebenben, atyja 
gyergyószentmiklósi tanító. Kap 50 frtot. 
40. Sonntag Irma, r. k. vallású, tanítónőképezdei 
növendék Pozsonyban, anyja üllői tanítónő, 
árva. Kap 50 frtot. 41. Szabó Anna, r. k. 
vallású, tanítónőképezdei növ. Nagy-Szeben-
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ben, atvja kézdiszentléleki tanító. Kap 50 
irtot. 42. Farkas Anna, ev. ref. vallású, kis-
dedóvónőkép. növendék Budapesten, atyja 
egerbegyi tanító. Kap 50 frtot. 43. Karay 
Irén, ev. ref. vallású, kisdedóvónőképezdei 
növendék Hódmezővásárhelyen, árva. Kap 50 
frtot. 44. Kertscher Laura, ág. ev. vallású, 
kisdedóvóképezdei növendék Eperjesen, atyja 
iglói tanító. Kap 50 frtot. 45 Kornhauser 
Anna, izr. vallású, felső keresk. tanfolyam-
hallgató Késmárkon, atyja késmárki tanító. 
Kap 50 frtot. 

Ötven-ötven forint segélyösszeget nyernek: 
1. Benczúr Frigyes, ág. ev. vallású, pen-
czi tanító a betegsegélyből. 2. Boga Bá-
lintné, róm. kath. vallású, gyergyóalfalui 
tanító özvegye és árvái az államsegélyből. 
3. Bohár Pálné, róm. kath. vallású, győri 
tanító özvegye a Röck Szilárd-féle alapból. 
4. Freyler Sámuel né, ág. ev. vallású, újpesti 
tanító özvegye és elmebeteg árvája az állam-
segélyből. 5. Gallér Józsefné, róm. kath. val-
lású, kápolnásnyéki tanító özvegye és árvái 
a Röck Pál-féle alapból. 6. Grosch Dénes, 
ág. ev. vallású, a meszleni tanító nyomorék 
utóda a Péterfy-féle alapból. 7. Griinberger 
Fülöp, izr. vallású, nyug. nagvbittsei tanító 
a báró Hirsch Mórné-féle alapból. 8.Grünhut 
Dávidné, izr. vallású, a zalamihályfai tanító 
özvegye a báró Hirsch Mórné-féle alapból. 
9. Heé Lajos, ev. ref. vallású, nyugalmazott 
világtalan ugornyai tanító a báró Hirsch 
Mórné-féle alapból. 10. Homolay Jánosné, r. 
k. vallású, nyug. kisdedóvónő és öt árvája az 
államsegélyből. 11. Kaiser Endre, r. kath. 
vallású nyugalmazott ácsai tanító a Jordán-
féle alapból. 12. Kászonyi János, unit. vallású, 
nyugalmazott mészkői tanító, az államsegély-
ből. 13. Kellner Jánosné, r. k. vallású, nagy-
karácsonyszállási tanító özvegye az állam-
segélyből. 14. Kemény Ignáczné, róm. kath. 
vallású, hegymagasi tanító özvegye az állam-
segélyből. 15. Király József Pálné, ág. ev. 
vallású, a soproni képzőintézeti igazgató 
özvegye az államsegélyből. 16. Komáromy 
Lászlóné, ev. ref. vallású, czeglédi tanító öz-
vegye az államsegélyből. 17. Komócsy Józsefné, 
r. k. vallású, Komócsy József iró özvegye és 
árvája az államsegélyből. 18. Kovács Mihály, 
ev. ref. vallású, nyugalmazott turkevei tanító 
a betegsegélyből. 19. Kremniczky Magdolna, 
róm. kath. vallású, elaggott tanítónő a beteg-
segélyből. 20. Máthé Lajosné, ev. ref. vallású, 
keöi tanító özvegye az államsegélyből. 
21. Nagy Gyuláné, ev. ref. vallású, brassói 
állami tanító özvegye az államsegélyből. 
22. Nagy Lajos, ev. ref. vallású, nyugalmazott 
tanító a betegsegélyből. 23. Both Jakab, izr. 

vallású, franzfeldi községi tanító a beteg-
segélyből. 24. Szabady Józsefné. róm. kath, 
vallású, alsóczikolai tanító özvegye az állam-
segélyből. 25. Szabó Jánosné, róm. kath. val-
lású, székesfehérvári tanító özvegye az állam-
segélyből. 26. Simon Jánosné, ev. ref. vallású,, 
oláhdellői tanító özvegye az államsegélyből. 
27. Szekeres Elekné, ev. ref. vallású, a maros-
vásárhelyi tanító özvegye és árvái az állam-
segélyből. 28. Székely Józsefné, ev. ref. val-
lású, a keleméri tanító özvegye az állam-
segélyből. 29. Varga Antal, ev. ref. vallású,, 
nyugalmazott nyiregyházi tanító az állam-
segélyből. 30. Varga Mártonné, róm. kath. 
vallású, budapesti tanító özvegye az Orley-
féle alapból. 31. Virányi Jánosné, róm. kath. 
vallású, budapesti kisdedóvó-képezdei tanár 
özvegye a Zirzen Janka-féle alapból, 
32. Weinberger József, izr. vallású, nyugalmazott 
nagybittsei tanító, az államsegélyből. 33. Ze-
lenka Jánosné, ág. ev. vallású, a losonczi 
tanképezde-gyakorló iskolai tanító özvegye és 
árvája az államsegélyből. 34. Schermann Irén, 
ág. ev. vallású polgári iskolai tanuló Kősze-
gen, atyja néhai nemescsói tanító, árva. 
Kap 50 frt segélyt. 

Az E. M. K. E.-nek ajánlata alapján: 
Varga József, r. k. vallású, algyógyi áll. el. 
iskolai tanító a Gyertyánífy István-féle alap-
ból 50 frt jutalmat. 

Az egyesület a nyári szünidő folyamán 
egyik czélja: a vTanítók Háza" megvalósítása 
tekintetében, mint az e lap olvasói előtt 
nem ismeretlen, nagy lépést tett előre. Házat 
vett. A vásárlásban Wlassics minister, Zsi-
linszky államtitkár, Molnár, Axamétliy, Halász 
tanácsosok támogatása mellett legtöbbet fára-o o 
dott a mindenben fáradozó Béterfy S.; buzgó 
munkatársai voltak: Ujváry, Göőz, György 
Aladár, Lakits, Józsa M., Somlya.y Az ügy 
mai állásáról tett előteijesztést Ujváry Béla, 
e lap szerkesztője. 

Kéri, hogy mondja ki a közgyűlés, hogy 
a M. T. 0 . B. közgyűlésén előterjeszthesse 
a következő határozati javaslatot: 

Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület Buda-
pesten, a Szentkirályi-utczában házat szerez-
vén, már ez év november havának 19-én 
megnyitja tanítóknak budapesti főiskolákon 
tanuló fiai számára az internátust: az ideig-
lenes Tanítók Házát. Az Eötvös - alap e 
nemes intézkedése és áldozatkészsége után 
Magyarország tanítóságára most már az a 
feladat háramlik, hogy úgy az ideiglenes, 
valamint a végleges Tanítók Házá-nak fen-
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tartásáról, a mennyire erői megengedik, gon-
doskodjék. Mondja ki tehát a Magyar Tanítók 
Orsz. Bizottsága: 

1. Hogy, mivel a Tanítók Háza, melynek 
véglegesítését bizalommal reméli népoktatásunk 
és nemzeti kulturánk nagynevű vezérférfíától: 
dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi ministerünk-
től és a magyar kormánytól, az egész magyar 
tanítóság egyetértésének, összetartozóságának 
és kartársi szeretetének szimbóluma: hiszi és 
reméli, hogy minden magyar tanító, felekezeti 
nemzetiségi és iskolajellegi különbség nélkül, 
a maga legsajátabb ügyének fogja tekinteni 
minden ha a Tanítók Háza ügyét. 

2. Hogy ennélfogva óhajtandónak, sőt szük-
ségesnek tartja s ez irányban felszólítással 
fordul az ország összes tanítóegyesületeihez 
és tanítótestületeihez, hogy az ország minden 
tanítója mielőbb belépjen az Eötvös-alap köte-
lékébe, részint 25 vagy 10 frtos részesjegyek 
vásárlásával, részint 3 korona évi tagsági díj 
lefizetésének kötelezettségével. 

3. Felszólítja azokat a tanítóegyesületeket, a 
melyek tavaszi vagy nyári gyülésükön a Tanítók 
Háza javára tőkét szavaztak meg, hogy e tőke 
kamatait már 1900 jan. 1-től számítva fizessék 
be az Eötvös-alap pénztárába a Tanítók Háza 
fentartására; azokat az egyesületeket pedig, 
a melyek még eddig nem foglalkoztak vagy 
foglalkozhattak a Tanítók Háza ügyével, fel-
szólítja, hogy ezt a fontos és az egész magyar 
tanítóság érdekeit érintő ügyet legközelebbi 
gyűlésük napirendjére tűzzék ki s leginkább 
arra törekedjenek, hogy a Tanítók Háza fen-
tartására évi hozzájárulást szavazzanak meg; 
ez az évi hozzájárulás, az egyesület erejéhez 
képest, lehet 10 írttól egész 50 frtig terjedő, 
sőt magasabb összeg is. 

4. Az Orsz. Bizottság szükségesnek tartja 
és ez értelemben is sürgős felszólítást intéz 
a tanítóegyesületekhez, hogy a megyei tanító-
egyesületek, esetleg az erre felkérendő kir. 
tanfelügyelő urak vezetése alatt, küldöttségi-
leg nyújtsák át a törvényhatóságok vezetői-
nek, a főispánoknak és alispánoknak, a váro-
sok polgármestereinek s a hol czélszerünek 
mutatkozik, a takarékpénztárak igazgatóinak 
az Eötvös-alap kérvényét, melyben az illető 

törvényhatóságokat, városokat stb. a Tanítók 
Házában szobaalapítványok vagy évenkinti 
hozzájárulás megszavazására kérik föl, az 
Eötvös-alap szabályaiban és a kérvényben is 
benfoglalt jogok kilátásba helyezésével. 

5. Szólítsa föl az Orsz. Bizottság Magyar-
ország tanítóegyesületeit és testületeit, uta-
sítsák járásköreiket, hogy hívják föl a tanítók 
figyelmét és nyerjék meg jóakaratukat a 
Tanítók Háza javára rendezendő iskolai ünne-
pélyek, előadások és mulatságok rendezésére; 
általában legyen minden magyar tanító a 
Tanítók Házának a közönség körében lelkes 
megismertetője és szószólója. 

6. Mondja ki az Orsz. Bizottság és keresse 
meg e tekintetben is az ország összes tanító-
egyesületeit, hogy minden oly ipari vagy iro-
dalmi vállalatot, mely a Tanítók Háza vagy 
az Eötvös-alap javára jövedelmez, így első 
sorban és mindenekfölött báró Eötvös József 
munkáinak báró Eötvös Loránd által nagy-
lelküleg felajánlott kiadását, minden magyar 
tanító támogatni önmaga iránt való köteles-
ségének tartsa. 

A közgyűlés éljenzések közt egyhangúlag 
elfogadván az előadói javaslatot, a felolvasott 
adásvevési szerződést magáévá tette és fel-
hatalmazta az elnököt annak végérvényű aláirá-
sára; köszönetet mond a vásárlás körüli 
buzgó munkásságokért Péterfy, Ujvárg, dr. 
Gööz, Lakits, György A. uraknak. 

Az egyesület czélja, munkaköre a „ Tanítók 
Házá"-nafc megnyitásával kibővülvén, az alap-
szabályok módosítása szükségessé vált. A 
gyűjtő- és kezelő-bizottságban több izben 
letárgyalt új javaslatot e lap mult számában 
Göőz dr. ismertetése szerinti foglalatokban a 
gyűlés változtatás nélkül fogadta el. 

Elnöki előterjesztések rendjén hozattak a kö-
vetkező határozatok: 

a) Miután a ,Tanítók Háza" ez év novem-
berében megnyílik, időszerű volt gondnokról 
gondoskodni. A gondnoki állástól függvén 
az intézet nivója, oly ember volt hívandó 
ide, ki jellemével, tudásával, akaratával, hiva-
tali és társadalmi állásával imponáljon az 
ifjúságnak s kinek múltja garanczia legyen 
jövő állása betöltésére nézve. A gyűjtő- és 
kezelő-bizottságban e tisztségre legmegfele-
lőbbnek Józsa Mihály központi szolgálatté-
telre beosztott kir. s.-tanfelügyelő találtatván, 
őt a bizottság erre felkérte s örömmel jelzi 
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elnök, hogy Jóssá M. meghajolt a közbizalom 
előtt. (Elénk éljenzés.) 

b) A „Tanítók Házá"-ra kibocsájtandó 
részesjegyekre már érkeznek az előjegyzések, 
melyek elfogadására az elnökség felhatalmaz-
tatok.^ 

c) Örvendetes lelkesültséggel hallotta a 
közgyűlés, hogy Ujváry B. újabb kútforrást 
fedezett föl a tanítók középiskolákban tanuló 
gyermekeinek segélyezésére. Az Athenaeum 
kiadásában Ujváry szerkesztésével olcsó 
(40 kr) ,Magyar Tanítók Naptára" indul 
meg. A kiadó czég minden eladott szám után 
2 krt ad nevezett ezélra s miután a vállalat 
folytonos leend, tőlünk függ, hogy gyermekeink 
e réven is boldogidjanak. 

d) Az „Eötvös-alap" gyűjtő- és kezelő-
bizottsága Ujváry határozati javaslata alap-
ján 20.000 frtos alapítványt tet t le a „ Taní-
tók Háza" javára; elnöknek felhatalmazást 
ad a közgyűlés ezen összegnek az alapból 
való kiszakítására. 

e) Az „Eötvös-alap" a „Tanítók Háza14 

vásárlásából folyó kötelességeinek beváltására 
elegendő készpénzzel nem rendelkezvén, en-
gedélyt kap elnök arra, hogy esetleg e czélból 
az alap értékpapírjait megfelelő összegig 
elzálogosíthassa, vagy ha jónak látná, éppen 
el is adhassa. 

A Göőz József dr. referálásában elfogadta 
többek hozzászólása után változatlanul a köz-
gyűlés az alapszabályt; ez lesz irányítója az 
„Eötvös-alap" jövő működésének. 

II. 
A tanítók másik országos jellegű gyűlése 

az állami tanítók országos egyesületéé volt, 
augusztus 19-én a megyeház termében Kozma 
László elnöklete alatt, melyen a minister kép-
viseletében Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelő 
volt jelen, a ki szívélyes szavakkal üdvözölte 
az összesereglett állami tanítókat és kifejezte, 
hogy a közoktatási kormány mindig szivén 
viseli az állami tanítók érdekeit s örömmel 
látja hogy a tanítók e gondoskodást ideális 
munkásságukkal folyton jobban és jobban 
megérdemlik. Az elnök üdvözlő szavakban 
fejezi ki a minister iránt való ragaszkodását. 
Megemlékezik megboldogult nagyasszonyunk, 
felséges királynénk haláláról. Aztán az Eötvös-
alapot és Tanítók Házát ajánlja lelkes szavak-
kal a tagok figyelmébe és kívánja, hogy 
egyetlen olyan tanító se legyen, a ki az Eötvös-
alap ügyét ne támogatná. Hálásan emlékezik 
meg Téterfy működéséről s szívökre köti a 
tagoknak, hogy azt, a ki apostoli buzgalom-
mal folyton fokozódó tevékenységgel dolgozik 

a tanítók könyeinek felszárításán, tisztelettel 
említsék s hálásan emeljék meg naponkint 
kalapjukat arczképe előtt. 

Az elnöki megnyitó után Benedek Mihály 
főtitkár terjesztette elő évi jelentését. Kieme-
lendők ezek közül: a fizetés, a felügyelet ren-
dezése, a nyugdíjrevizió, a szolgálati pragma-
tika, a tantervrevizió, a tanítóképzés reformja 
és magyarosodás iránti mozgalmak. A jelentés 
után Józsa Dániel terjesztette be pénztár-
noki jelentését s utána ugyancsak Józsa D. 
terjesztette he a nyugdíj revíziójára vonat-
kozókövetkező határozati javaslatát: 1. Miután 
a nyugdíjjárulék egyenes alapja — a fizetés, 
küzdjön minden lehető törvényes eszközök fel-
használásával — a tanítóság, megfelelő díj-
osztályba sorolása mellett. 2. A nyugdíj terhei 
apasztása végett kérje: hogy a nyugdíjalap 
kezelése — az állampénztár terhére történjék. 
3. A nyugdíjalap jövedelmének fokozása végett 
fejezze ki a következő bajokat: a) Az állami 
subvenczió 150 ezer forintról emeltessék 
200 ezer frtra. b) Az állam az állami taní-
tókért is fizesse meg a fentartót terhelő évi 
járandóságot, c) A 15 krös nyugdíjjárandó-
ságot továbbra is fentartandónak véli. d) A 
nyugdíjazásoknál, végkielégítéseknél óvato-
sabb, körültekintőbb eljárás lenne életbelép-
tetendő. e) A tanítók fegyelmi büntetéséből 
befolyó összegek rendeltessenek a nyugdíj-
alapba. f ) A nyugdíjalap összes jövedelmei 
használtassanak ki. 

Ekkor teljesíthetők lesznek a tanítóság 
következő kívánságai: 

a) A tanítók nyugdíjjogosultsága az eskü 
napjától számítandó. 

b) Az özvegyek 600 frt minimális, esetleg 
ennél több törzsfizetés esetén az egész járan-
dóságnak 50%-át kapják; a kiskorú árvák 
pedig ennek megfelelően részesítendők se-
gélyben. 

c) A gyermekek nem 16, hanem az állásba-
jutásnak leginkább megfelelő 18 évig kapják 
a nevelési pótlékot. 

d) Az öt év keretén önhibáján kívül munka-
képtelenné vált tanító nyugdíjat, örökösei 
kegydíjat kapjanak. 

e) A nyugdíjbamenés ideje 35 évre, illetve 
a tanító 60 évére szállíttassák. 

f ) Az 50%, mint a melyet a tanítóság 
egyáltalában nem bír fizetni, töröltessék. 

4. Az állami tanítók orsz. egyesülete a 
tanítóság intenczióinak csak oly nyugdíjtör-
vényt lát megfelelőnek, mely összeillő az 
állami tisztviselők hasonjellegű elbánásával. 

5. Az áll. tanítók orsz. egyesülete tuda-
tában lévén annak, hogy a tanítóság fizetés-
beli előmenetele esetén is távol lesz attól, 
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hogy gyermekeit a lakóhelyen kívüli iskolákba 
taníttathassa, kívánatosnak tartja egyes onk-
viktusoknak a nyugdíjalapból való segélye-
zését. 

Tapasztalatomnak — végezte Józsa Dániel, 
a hírlapi felszólamlásoknak alapján tett 
javaslataimnak, midőn elfogadását kérem, 
még csak a kivitelt illetőleg van elő-
terjesztésem. 

Egyesületünk igényeivel a másjellegű taní-
tóktól el nem szakadhat, nem engedi ezt a 
törvény, tiltja — az összetartozandóság 
érzete. Közös eljárás sikeresebb czélra is vezet. 

Az ország tanítóságát jórészben képviselő 
„Országos Bizottság" széleskörű mozgalmat 
intézet e tekintetben; csatlakozunk hozzá; 
támogassuk őket, hogy az elősegítsen minket. 
Józsa javaslatait a közgyűlés Balajti István 
azon pótlásával, hogy az elhalt tanítónő teme-
tési költségéről a nyugdíjalap gondoskodjék, 
egyhangúlag fogadták el. 

A közgyűlés következő tárgyát: az osztott 
népiskola tantervét, Kovács György előadása 
alapján, számos hozzászólás után következő 
változtatással fogadta el a gyűlés: az ének 
kották alapján csak a felső két osztályban 
tanítandó, a történelem már a IV. osztály-
ban fölveendő és a női életrajzok a történe-
lem tananyaga között helyet találjanak. 

A Tanítók Házára vonatkozólag Józsa 
Dániel következő határozati javaslatát fogadták 
el egyhangúlag nagy lelkesedéssel: Mondja 
ki az állami tanítók országos egvesülete: O O.' 
a) örömmel veszi tudomásul az Eötvös-alap 
gondozói által a Tanítók Háza czéljára tör-
tént házvásárlást, b) A vásárlás körül érde-
meket szerzett tanférfiak, nevezetesen: Péterfy, 
Ujváry, Göőz, Lakits, Józsa M., Somlyay s 
az őket támogatóknak jegyzőkönyvi köszö-
nettel adózik, c) A legmegnyugtatóbb jelnek 
tekinti, mikép az „Eötvös-alap orsz. tanítói 
egyesület" a „Tanítók Háza" gondozására 
Józsa Mihály kir. segédtanfelügyelő urat bizta 
meg. Az állami tanítók országos egyesülete 
az „Eötvös-alap országos tanítói egyesület" 
alapító tagjai sorába lép és pedig óhajtja, 
hogy az új alapszabály 48. §-a értelmében 
az áll. tanítók egyl. czímének megfelelőleg 
egy szoba neveztessék el. Fizeti a 4000 korona 
tőkének végleges törlesztéséig az összeg 5% 
kamatját. 

Az egyesületi élet fejlesztéséről az idő 
rövidsége miatt az előadó Csutak Lajos csak 
hat. javaslatát olvasta, mely a Nagy L.-féle 
szabad egyesületeket nem fogadja el, hanem 
megyei hivatalos egyesületeket kiván, a me-
lyeknek az iskola jellegére való tekintet nél-

kül minden tanító legyen tagja. Nagy László 
nem tartja e felfogást liberálisnak és furcsá-
nak mondja azt a gondolatot, hogy egy szabad 
egyesület hivatalos egyesületet kiván. A köz-
gyűlés szótöbbséggel Csidak álláspontjára he-
lyezkedett. 

Indítványok tárgyalásába a közgyűlés nem 
bocsátkozott, hanem megbízta az elnökséget 
a bejelentett indítványokban foglaltak elinté-
zésére. A tisztújítás eredménye: elnök: Kozma 
László, alelnökök: Bács, Kadoch, Benedek 
Mihály, főtitkár: Szentgyörgyi, titkárok: Bor-
bély, Benedek Soma, jegyzők: Csulak, Tom-
csányi, Kovács, Kronavetter, Gorzó Hidvégi, 
pénztáros: Józsa D., ellenőrök: Kager, Földes. 

III. 

Az Országos Bizottság gyűlése. 
Száznegyven tanító jelenlétében tartotta a 

Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága 
közgyűlését Szent István-napján a tudomány 
székhelyén, az Akadémia felolvasó-termében. 
Budapestre hivta a tanítókat a szőnyegen 
forgó két nagy kérdés: a Tanítók Háza és az 
osztott iskola tanterve. A gyűlés lefolyása im-
pozáns volt. Komoly tanácskozás jellemzi a 
a tárgyalást. A közgyűlést aug. 19-én d. u. 
6 órakor előértekezlet előzte meg. Ezen is 
sokan voltak jelen. Somlyay József elnöklő 
alelnök és Hajós Mihály titkár előadásai alap-
ján elhatározták, hogy a közgyűlésen az el-
nöki, titkári és pénztárosi jelentés után első 
sorban az osztott iskola tantervét fogják tár-
gyalni, hogy a tanítóegyesületi élet fejlesz-
tése cz. tételt a napirendről leveszik s vissza-
adják az igazgatótanácsnak; az ig.-tan. az 
egyesületeket ismét föl fogja szólítani, kérvén 
őket véleményeik nyilvánításaira. 

A közgyűlést Lakits Vendel elnök reggel 
8 órakor nyitotta meg lelkesítő beszéd kísé-
retében, melyben kitér a tanítóság kebelében 
a testületi szellem mutatkozó fokozatos fej-
lődésére. Szeretettel üdvözli a megjelenteket, 
kérvén őket a további ügyszeretetből folyó 
munkásságra. Üdvözli ezután dr. Wlassics 
Gyula kultuszminiszter úr ő nagyniéltóságá-
nak gyűlésünkre kiküldött képviselőjét, dr. 
Neményi Imre kir. tanfelügyelő urat. Dr. Ne-
ményi Imre kir. tanácsos beszédét lapunk élén 
közöljük. 

Lakits Vendel a gyűlés tagjainak éljenzése 
közepette köszönetét fejezi ki a szép szavakért 
s indítványára elhatározza a közgyűlés, hogy 
ő nagyméltóságának a következő távira-
tot küldi: „Hálás szívvel üdvözli Nagyméltó-
ságodat a M. 0. T. 0. B. Szent István-napi 
nagygyűléséből s szivének egész melegével 
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kéri Istent: adjon erőt Nagy méltóságodnak 
nemzeti nevelésünk érdekében végzendő ma-
gasztos munkájához s áldásával kisérje Exczel-
lencziád minden lépését, minden gondolatát. 
A legmélyebb tisztelettel és őszinte bizalom-
mal kérjük Nagyméltóságod. további jóindu-
latát ügyünkre és érdekeinkre! A hazai taní-
tóság nevében Laliits Vendel elnök." 

A titkári jelentést, mely a „Hivatalos Ér-
tesítőben" megjelent, a közgyűlés tudomásul 
vette. 

Ezek után tárgyalás alá került „az osztott 
népiskola tanterve". Schön József előadó is-
merteti a közoktatási tanács javaslatát, föl-
említi jó oldalait melyek közül főleg azt 
emeli ki, hogy határozottan meg van jelölve 
a 6 osztályú önálló népiskola. A tárgyalás 
beható volt s 3 órán át tartott. Az általános 
vitában Dobó Sándor, Schmidt Boldizsár, 
Gockler Lajos, Balajthy István, Molnár József, 
Törköly József, Léderer Ábrahám vettek részt. 
Az előadó javaslata mellett Dobó és Gockler 
javaslatait is elfogadta a közgyűlés. Hossza-
dalmas lenne mindennek az ismertetése; leg-
közelebb, mihelyt az elnökség a végleges szö-
vegezést elkészítette, ismertetni fogjuk. A 
részletek tárgyalásában a már említetteken 
kívül résztvettek: Kaufmann István, Miklós 
Gergely, Molnár József, Tomcsányi István, 
Lévay Imre, Szőke István, Tóth István, Karo-
liny Mihály, Peres Sándor, Kerekes József, 
Józsa Dániel, Kozma László, Péterfy Sándor, 
Fass Mátyás, Garami Béla, Nemes Sándor, 
Sárkány Gábor, Schneider István, Mihály 
Gábor. A részletek letárgyalása után Ujváry 
Béla adta elő a Tanítók Házára vonatkozó 
indítványát. Lelkes, szívből jövő, szívre ható, 
nemes gondolkozásra valló beszédben ismer-
tette az eddigi munkálatokat s az eszme egye-
düli megvalósítójaképen Péterfy Sándort ne-
vezi meg. Leírhatatlan jelenet következett. 
A gyűlés tagjai felálltak, perczekig éljeneztek 
és tapsoltak, éltették azt az embert, a ki erre 
méltán rászolgált. S a mi jó apánk szemébe 
könyek gyűltek s megindultságában csak azt 
felelte, hogy : „Köszönöm". Újra kitört a taps-
vihar s jó idő telt el, mikor Ujváry Béla 
lapunk más helyén közölt határozati javasla-
tát ismertethette. Hivatkozik arra, hogy mily 
nagy, mily óriási eredményt ért el a tanító-
ság a Tanítók Háza megalkotásánál s azt 
óhajtja, hogy minden visszavonás szűnjék meg 
most a nagy eszme megtestesülése alkalmából 
s arra kéri a tanítóságot, hogy ezentúl állan-
dóan tartsa napirenden a Tanítók Háza ügyét. 
Kiemeli továbbá a Tanítók Háza azon kiváló 
jövedelemforrását, a mit Eötvös Lóránt báró-
nak köszönhetünk, ki atyjának, a halhatatlan 

Eötvös József munkáinak kiadását nekünk, 
tanítóknak ajándékozta. 

Hálás köszönettel fogadta ezt az Orsz. Biz. 
s hálájának jegyzőkönyvileg is kifejezést ad. 
Még egyszer egyetértésre buzdította Ujváry 
a közgyűlést s határozati javaslatát benyúj-
totta, mit a közgyűlés nagy lelkesedéssel tett 
magáévá. Schenk Jakab Péterfy Sándor érde-
meit szép szavakban vázolván, indítványára 
a közgyűlés Péterfynek jegyzőkönyvileg fejezi 
ki hálás köszönetét. Minké Béla azt kívánja, 
hogy oly tanítók özvegyei, árvái se legyenek 
kizárva a segélyezésből, a kik az Eötvös-
alapnak nem tagjai. Péterfy és Ujváry azon 
felvilágosításába, hogy erről gondoskodva van, 
Minké Béla is, a közgyűlés is teljesen meg-
nyugszik. 

Az alapszabályok módosítása került volna 
napirendre, de a közgyűlés teljesen jónak 
találta a Hivatalos Értesítőben közölt terve-
zetet, megtoldva azzal a néhány ponttal, apró 
változtatással, a mit az igazgató-tanács a 
gyűlés tagjainak jelenlétében 19-én d. u. 
4 órakor tartott ülésében elfogadott, annak 
megvitatását nem kívánta, hanem teljes egé-
szében elfogadta a Hajós Mihály által az 
igazgató-tanácsnak előterjesztett javaslatát. 

Az indítványok során Kozma László ismer-
tette a marostordamegyeieknek azon javas-
latát. hogy az állami tanítóknak a fizetési 
osztályokba leendő beosztását kérje; az Orsz. 
Biz. ezt elfogadta. 

Választás is napirenden volt s 1 évi idő-
tartamra megválasztattak közfelkiáltással: el-
nökké Lakits Vendel, alelnökké Somlyay Jó-
zsef, Göőz József, Schneider István, Vass Má-
tyás, titkárrá Hajós Mihály, jegyzőkké Kapy 
Rezső, Szabó Dezső, Gerley Szevér, Sófalvi 
György, Sziklay P. Gyula, pénztárossá Kurz 
Sámuel, ellenőrré Schön József, levéltárossá 
Koncsek Lajos. 

Ezzel a közgyűlés véget ért, csak az elnök 
mondott még köszönetet a közgyűlés nevében 
a házigazdának, a Tud. Akadémia elnökének, 
br. Eötvös Lorántnak, az előadóknak és a 
megjelenteknek. 

Közgyűlés után a tagok 723 órakor a Ma-
gyar Tanítók Kaszinójának vendégszerető és 
barátságos termeiben gyűltek össze ebédre, 
a hol Lakits V. a királyra, Péterfy Sándor 
Wlassics Gyula kultuszminister úrra és kép-
viselőjére : dr. Neményi Imrére, Neményi Imre 
a tanítóságra és a tanítóság egyetértésére, 
Ujváry Béla Péterfy Sándorra, Kozma László 
a Néptanítóik Lapja szerkesztőjére és munka-
társaira emelte poharát. A toasztok hosszú 
sora ezzel csak megkezdődött s nem volt 
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egyetlen egy érdemes ember sem, kire poha-
rat ne emeltek volna. Ebéd után nagy cso-
port vonult a Szentkirályi-u. 47. sz. elé, a 
mi házunk elé, hol megláthatták kartársaink, 
milyen házat szerzett nekünk az Eötvös-alap, 
megláthatták megtestesülve azt az eszmét, 
melynek képviselője, fejlesztője, dédelgető jó 
atyja a mi édes jó atyánk: Péterfy Sándor! 

(H.) 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis ter : 

Kinevezte: Serafin Aurél oki. polg. isk. 
tanítót a fiumei áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. 
oszt.-ba segédtanítóvá; Pataky János oki. 
polg. isk. tanítót a szeniczi áll. polg. isk.-hoz 
a Xl. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; Greiner 
József polg. isk. tanítójelöltet a tordai állami 
polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; 
Hallos Sándor oki. polg. isk. tanítót a zay-
ugróczi áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
segédtanítóvá; Gáspár Albert oki. tanítót a 
szadellői állami elemi népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Somogyi Imre oki. el. isk. tanítót a kecske-
méti áll. segélyezett közs. polg. leányisk.-hoz 
segédtanítóvá, Schmidt Eugenia segédtanító-
nőt ugyanezen intézetnél r. tanítónővé; Vise 
Kálmán oki. polg. iskolai tanítót a hajdú-
szoboszlói áll. polg. isk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba 
segédtanítóvá; Paál Sándor oki. polg. isk. 
tanítót a breznóbányai áll. polg. fiuisk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; özv. Patakyné-
Jakab Róza oki. tanítónőt a bethleni áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Dienes Károly oki. 
polg. isk. rajztanítót a turóczszentmártoni 
áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítóvá; Jekly Irén oki. tanítónőt a prak-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Tomka 
Gizella oki. óvónőt a bodófaivai áll. óvóhoz 
óvónővé; Sándorfí Margit oki. polg. iskolai 
tanítónőt a zalatnai áll. polg. leányisk.-hoz a 
XI. fiz. oszt.-ba segédtanítónővé; Nagy Margit 
oki. tanítónőt a kézdimártonfalvi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Csetn Károly közép-
isk. tanárjelöltet az oraviczabányai áll. segé-
lyezett közs. polg. fiuisk.-hoz a XI. fizetési 
oszt.-ba segédtanítóvá; Salgó József polgári 
isk. tanítójelöltet a bánffyhunyadi áll. polg. 
iskolához a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; 
Oravetz József oki. tanítót a schnellerstuhei 
közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Horváth Sándor 
polg. isk. tanítójelöltet az újvidéki áll. polg. 
fiuisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segédtanítóvá; 
Barcsay Albert barczaúj falusi áll. el. iskolai 
tanítót egyelőre ideiglenes minőségben alsó-
fehérvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokká; 

Szabó Elemér szolyvai áll. el. isk. igazgató-
tanítót komáromvármegyei kir. tanfelügyelő-
ségi tollnokká, egyelőre ideiglenes minőség-
ben ; Kovács Sándor tanfelügyelőségi tollnokot 
egyelőre ideiglenes minőségben máramaros-
vármegyei kir. segédtanfelügyelővé ; Szokolszky 
Rezső tanítót zólyom vármegyei kir. tan-
felügyelőségi tollnokká, egyelőre ideiglenes 
minőségben; dr. Vértessy Gyulát egyelőre 
ideiglenes minőségben székesfővárosi királyi 
segédtanfelügyelővé; Druisner György tanítót 
egyelőre ideiglenes minőségben szepesvár-
megyei kir. segédtanfelügyelővé; Szentkereszti 
Tivadar tanítót egyelőre ideiglenes minőség-
ben csíkvármegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
noknak. 

Áthelyezte : Havas Leó krasznai és Plachy 
Jenő bohumiczi állami elemi isk. tanítókat 
jelen minőségükben kölcsönösen; Szembrato-
vics Szilárd gyöngyösi áll. el. isk. tanítót és 
Katrics János mármarosszigeti áll. el. iskolai 
tanítót jelen minőségükben kölcsönösen ; Miha-
lik Sándor resiczabányai áll. segélyezett polg. 
isk. rendes tanítót jelenlegi minőségében az 
orsovai áll, polg. isk.-hoz, az igazgatói teen-
dőkkel megbízva; Hrabetz Nándor gyergyó-
ditrói áll. polg. isk. r. tanítót jelenlegi minő-
ségében a csáktornyai áll. polg. iskolához; 
Benkő Kálmán gyöngyösi áll. el. isk. tanítót 
az újpesti áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Gáspárné-Szabó Vilma bethleni áll. el. isk. 
tanítónőt a magyarláposi áll. el. iskolához; 
Sztupka Margit bilkei áll. el. isk. tanítónőt 
a holubinai áll. el. isk.-hoz jelen minőségé-
ben ; Zorkóczy Gyula baróthi áll. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a zólyomi 
áll. polg. fiuisk.-hoz; Adám Sámuel septéri 
és Lakatos László mezőszentmihálytelki áll. 
el. isk. tanítókat jelen minőségükben kölcsö-
nösen ; Erdős Béla fiumei áll. polg. iskolai 
tanítót jelenlegi minőségében a nagybecske-
reki áll. polg. fiuisk.-hoz. 

Szolgálattételre beosztot ta : Bauer Jozefa 
illavai áll. óvónőt az alsó- és felsőipolnyéki 
közs. óvóhoz. 

Nyugdíjat utalványozot t : Dömötör Krisz-
tina kecskeméti munkaképtelen közs. polg. 
isk. tanítónőnek évi 680 frtot; 31uszka Jakab 
ószentannai munkaképtelen oki. tanítónak évi 
440 frtot. 

Segély-, ill. gyáinpénzt engedélyezet t : 
Altmann József csáktornyai nyugalmazva volt 
tanító özvegye, szül. Weisz Henriettenek évi 
100 frtot. 

Árvaházba való fölvételét e l r e n d e v 

Kiss Kálmán volt zalafői ev. ref. tar"'J 

és Juliánná nevű kiskorú árváim 
métibe. 
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A hazafiúi és kartársi fájdalom legbensőbb 
érzetével foglaltuk gyászkeretbe e művelt lelkű, 
nemes szivű, hazafias érzésű tanító nevét. 
Luttenberger Ágost keblében, idegen hangzású 
nevének daczára, a legmagyarabb szív dobogott. 
Mi, régi barátai, tisztelettel vettük körül és 
csodálattal voltunk eltelve nagy tudása, pá-
ratlan szorgalma és számtalan jótulajdonsága 
iránt, a mik egy-egy emberben csak ritkán 
öszpontosuhíak. A szerény ember, a kitűnő 
tanító, a legjobb kartárs mintaképe volt ő, 
kinek csak jóbarátai lehettek, ellensége senki. 

Életrajzi adataiból ide jegyezzük a követ-
kezőket : 

Luttenberger Ágost 1846-ban születet t Pakson 
Tolnamegyében; a t y j a János előbb Meszlenben, 
majd Pakson, később Acsádon működöt t min t nép-
tanító. anyja a Mesterházy - családból származott. 
Elemi iskolai t anu lmánya i t és ké t gimnáziumi tan-
folyamot a ty ja vezetése mellett elvégezvén, a sop-
roni liczeumba került , s minekutána a gimnázium 
6-ik osztályát elvégezte, a noproni ág. ev. tanító-
képző-intézet növendékei közé vé te t te föl magát. 

A tanítóképesítő vizsgálatot 1603-ban te t te le 
k i tűnő sikerrel. Mint segédtanító kezdte meg műkö-
dését Répcze-Lakon, innen Iván-Egerszegre, azután 
csakhamar Rév-Komáromba kerül t ág . ev. tanítónak. 
A komáromi ág. ev. gyülekezet iskolájából a városi 
községi iskolába hivatott meg. Mind a három 
helyen nagy gonddal , szives k i ta r tássa l férfi-dalka-
roka t szervezett és vezetett bámulatos zenei szak-
értelemmel. Az 1874-ik évben válasz ta to t t meg a 
pes t i ág. ev. magyar-német gyülekezet tanítójául . 
Budapestre kerülvén, résztvett a budapesti és az 
orsz. jellegű taní tóegyesületek minden nevezetesebb 
munkájában. Nagy szorgalommal képezte ki korán 
nyi lvánul t zenei és nyelvtudományi tehetségeit . A 
nép és gyermekek számára ír t dalai zenei ízlésről 
és mély zenei értelemről tanúskodnak. Iskolai kézi-
könyvei, pedagógiai értekezései és czikkei, az orsz. 
közoktatási t anács megbízásából készí tet t bírálatai 
és egyéb munkái alapos bölcsészeti és pedagógiai 
képzettségre val lanak. Az iskolában mestere volt 
a nevelésnek és a tanításnak. Hogy mennyire tud. i t t 
és szeretet t tanulni , arról maga az a tény beszél a 
legékesebben, hogy elsaját í tot ta a német, a fran-
czia, a hollandi, a dán. a svéd, a norvég, a finn, 
az orosz, az olasz, a spanyol nye lveke t oly mérték-
ben, hogy képes vol t az ezen nyelveken megjelenő 
pedagógiai műveke t is megérteni és azokból közle-
ményeke t magyar ra fordítani. 

Mindenkor tisztelettel néztünk rokonszenves 
arczára, lestük kenetes szép szavait s áhítattal 
hallgattuk bölcs beszédét. Nincs a pedagógiai 
tudománynak olyan ága, a melyhez nem értett 
s a melyről szakszerűen beszélni nem tudott 
volna. 

E szép és gazdag ismereteit nagy sikerrel 
alkalmazta és értékesítette az iskola, a nép-
oktatásügy s a hazai tanítóság javára. 

Luttenberger Ágost az iskola falain kívül 
is teljesítette kötelességét és szolgálta hazánk 
népoktatásügyét. Az Eötvös-alapnak sok éven 
át buzgó titkára volt s részben neki köszön-
hető, hogy e jótékony egyesület évről-évre 
nagyobb sikerrel munkálkodott. Pósa Lajos 
legszebb gyermekverseiből sokat megzenésített 
s ezek mindegyike — különösen a „Rózsa-
bokor piroslik a halmon" kezdetű — köz-
kedveltségnek örvend. Dalai előbb „Nobodi", 
később „Tihanyi" néven kerültek nyilvános-
ságra. 

Gyermek-meséi is, miket dr. ICiss Áron és 
Péterfy Sándor társaságában írt, kedvelt olvas-
mányai a tanuló ifjúságnak. Számtan- és 
olvasókönyvei a legjobb népiskolai könyvek 
közé tartoznak. 

Habár tehetségét és arravalóságát tekintve 
vezérünk lehetett volna, az egyesületi életben 
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tisztségre nem vállalkozott; de mint választ-
mányi tag vagy mint egyszerű tagtárs, mindenkor 
a legbuzgóbb látogatója volt gyűléseinknek, 
azokban tevékeny részt vett s bölcs tanácsá-
val támogatott bennünket. 

A mikor, évekkel ezelőtt, az „Országos 
Közoktatási Tanács" kültagjává a minister 
kinevezte, ezt a szép bizalmi állást is vissza-
utasította, csupa szerénységből; mert a sze-
replést, a nyilvánosságot mindig és minden-
ben kerülte. A csendes feltűnés nélkül való 
munkásságot kedvelte. 

A mult év vége felé testi ereje meggyengült, 
tüdő- és vesebaj kinozta. A tanítás alól föl-
mentetvén, orvosa tanácsára Abbáziába utazott, 
hol egészségi állapotában némi javulás állott 
be, mi rendkívül nagy örömet okozott mind-
nyájunknak, kik életét féltettük s azt kíván-
tuk, hogy mielőbb a legteljesebb egészségben 
lássuk őt. Örömünk nem sokáig tartott . Ereje 
napról-napra fogyott, végre teljesen megszűnt, 
s majdnem 10 hónapig tartott kinos szenvedés 
után folyó hó 9-én éjjel 12 órakor áldott jó 
szive utolsót dobbant s kilehelte nemes lelkét. 

Halálát szerető testvérei, rokonai, a kik egy 
részének nevelője, istápolója is volt, továbbá 
hálás tanítványai, kik rajongó szeretettel kör-
nyezték, hitközségének elöljárói és nagyszámú 
barátai kesergik. 

Elvesztettük benne a legjobb barátok egyi-
két, a tanítók mintaképét; de neve áldott 
lesz közöttünk s emlékét sziveinkben őrizzük 
mindörökké. 

(Budapest.) Lakits Vendel. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
F. F . P . Ha egész évre kapott segéd-

tanítói állást, az új isk. év előtt csak fegyelmi 
úton bocsáthatják el. — Muraközi taní tónő. 
1. Nincs más mód, minthogy nyugdíjigénye 
fentartása végett az állásváltoztatást, illetve, 
hogy más helyütt foglalt el tanítónői állást, 
kir. tanf. útján ministeriumhoz intézett folya-
modványban jelentse be s adja elő a körül-
ményeket. 2. Elemi isk. VI. oszt. végzett 
növendéket •— miként már többször mond-
tuk — félvételi vizsgálat nélkül egy polgári 
iskola sem köteles fölvenni a III-ik osz-
tályba. — W. L. Az izr. isk. megszüntetése 
esetén a tanító ellátására vonatkozó kötele-
zettséget egy ad hoc esetben hozott ministeri 
rendeletet (1886. évi 39.455 sz.) megtalálja a 
Morlin-Szuppán-féle rendelet gyűjtemény I-ső 
kötete 355-ik lapján. — K. fc. Modor. Az 
1891. évi XLIII. t.-cz. 5. §. szerint: a nyug-
díjra jogosított tanító özvegye 300 frtnak, 
illetve az elhalt férj legutolsó beszámítható 

fizetésének 600 írtjáig ennek 50°/o-át, a 
600 frton felül levő rész után pedig 20%-át 
kapja segélypénzül." Persze alapfeltétel, hogy 
az illető tanító legalább 10 beszámítható 
éven át szolgált s az illető nővel legalább 
egy éven át élt házasságban. — Snie-
r inga Géza. Ha az iskolát szerzetes nők 
veszik ugyan át, de ön megmarad rend-
szeresített igazgatói állásban s ezen állás-
sal egybekötött hiv. teendőket végzi, akkor 
nyugdíjjogosultsága változást nem szenved-
het, feltéve természetesen, hogy fizetése sem 
változik. — B. Mai'git. Nőkre nézve az orsz. 
nyugdíjalapnál csak a 20-ik életév betöltése 
után való alkalmaztatást számítják be; a 
korábbit nem. — Szabó Pál . í . Az 1893. 
XXVI. t.-cz. nem a nyugdíjra vonatkozik. 
Nyugdíjalapul a kántori díjazást nem számít-
ják s így önnek 770 frt nyugdíjigénye mos-
tani állásán nem lehet. Az ötödéves korpót-
lék és az ismétlő-iskolai oktatásért állandóan 
fizetett évi 25 forintot azonban a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett fo-
lyamodványok alapján be lehet számíttatni. 
2. A kérdezett esetben 80%-ra, tarthatna szá-
mot. — M. Gy. Mindenesetre az a dolog 
rendje, hogy az egyházi hatóság a temetés 
idejére — ha a tanítónak is ott kell lennie. — 
úgy intézkedjék, hogy az az iskolai időn 
kívül essék, mert másként a tanító egyik 
helyütt kötelességét mulasztaná. Kötelesség 
mulasztásra pedig nem szabad kényszeríteni. 
Ez a mi álláspontunk és logikánk. — Kántor 
György (J.-Tóthfalu) 2 frt 70 krt küldött 
be hozzánk, de az utalvány szelvényén nem 
jelezte, hogy milyen ezélra. Mit csináljunk ez 
üsszeggel ? — Y. J . Tanításdíjak kezeléseért 
mennyi jutalomban részesülhetnek a tanítáidíj 
kezelői az áll. el. és felső népiskolákban? A val-
lás- és közoktatásügyi minister úr 1874. évi 
május 7-én 6895. sz. a. a kir. tanfelügyelők-
hez intézett körrendelete 2-ik és 8-ik pontja 
szerint az állami elemi és felső népiskolákban, 
a tanító, a hol több tanító van, ott az első 
s egyszersmind 'vezértanító bizatik meg a tan-
díjak beszedésével és kezelésével, kik a tandíj 
beszedéseért és a számadási ügy kezeléseért 
jogosultak magok részére a beszedett díj 
4°/o-át visszatartani s arról szóló bélyeges 
nyugtáikat a számadási kimutatáshoz kell 
csatolniok. — K. E. Önnek díjlevelében 
430 frt törzsfizetés és 30 frt lakbér van biz-
tosítva ; külön hittani pénz említve nincs. 
Ennek daczára most ajánlott levelet kapott, 
melyben tudósítják arról az iskolaszéki hatá-
rozatról, hogy fizetéséből 100 frtot le fognak 
vonni szeptember 1-től s hitoktatásról ők 
gondoskodnak. Ily esetben 2 utat tartunk 
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helyesnek: a) vagy válaszol ajánlva a levélre 
s kijelenti, hogy határozati tudósításukat, 
mint törvénytelent tudomásul nem veszi; 
b) vagy panaszt tesz eme értesítő levél csa-
tolása mellett a kir. tanfelügyelőség útján a 
közigazgatási bizottsághoz s kéri eme fizetés-
csonkítás megakadályozását. Az utóbbi el-
járást czélravezetőbbnek tartjuk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Szathmáry-siremléket f. hó 21-én 

lepleztük le a Kerepesi-uti temetőben. Az 
alkalmi beszédet Lakits Vendel, az Orsz. Biz. 
nagyérdemű elnöke mondotta. Szívből jövő 
szavai szivünkig hatottak és könyeket csaltak 
a jelenlevők szemébe. Ugyancsak Lakits 
Vendel tette le a tanítóság koszorúját arra 
a diszes síremlékre, mely állandó hirdetője 
lesz a magyar tanítóság áldozatkészségének 
és egyetértésének. A vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumot Zsilinszky Mihály államtitkár 
vezetése alatt tíztagú küldöttség képviselte. 
Szép befejezése volt ez a mi nagy napjaink-
nak, mert ez évi közgyűléseinket méltán 
nevezhetjük -nagy napoknak." — A siremlék 
leleplezését megelőzőleg a Szathmáry-siremlék 
és alap bizottsága tartott ülést ugyanott, a 
hol megalakult: a M. T. Kaszinójában, Péterfy 
Sándor kir. tanácsos elnöklete alatt. Ujváry 
Béla pénztáros beterjesztette a számadásokat, 
melyekből kitűnik, hogy őszesen befolyt 
2710 frt 67 kr. Ehhez járulnak még a 
takarékpénztárban elhelyezett pénz kamatai. 
A gyűlés háromtagú számvizsgáló bizottságot 
(Lakits, Révhegyi, Volenszky) küldött ki a 
számadások megvizsgálására. A gyűjtést az 
alapra még folytatjuk s a künn levő ívek tulaj-
donosait kérjük az ívek és gyűjtésük ered-
ményének szives beküldésére. 

— Libert iny Gusztáv jubileuma. A nyitra-
megyei tanítótestület f. é. szeptember hó 
12-dikén d. e. 11'A órakor Nyitrán, a vár-
megyei székház nagytermében Thuróczy Vil-
mos vármegyei főispán elnöklése mellett 
díszközgyűlést tart, melynek tárgya Libertiny 
Gusztáv kir. tanácsos s megyei kir. tanfel-
ügyelő 30. évi tanférfiui áldásos munkásságá-
nak megünneplése. A nyitram. tanítótestület 
ez alkalomból emléklapot is ad ki. 

— A lévai á l lami tanítóképzőben az 
1899/900-ik isk. év szeptember hó 4-én tar-
tandó javító-vizsgálattal veszi kezdetét. A 
tanév 5-én nyittatik meg. Léva, 1899 augusztus 
14-én. Az igazgatóság. 

— Menza Akademika-Egyesiilet. E derék 
egyesületnél az egyesület választmánya által 
betöltendő mintegy száz ingyenes, illetve fél-
díjas ebédsegély (kérvények az elnökséghez 
czímzendők). Bojári gróf Vigyázó Sándor cs. 
és kir. kamarás úr által betöltendő 4 ingyenes 
ebéd- és vacsorasegély. E kérvények a gróf 
úr nevére czímzendők, s beadandók az egye-
sület hivatalos helyiségében. E 4 helyre csak 
keresztény tudomány-egyetemi hallgatók pá-
lyázhatnak. Budapest székesfőváros, Szabadka, 
Szatmár-Németi, Pozsony városok; Trencsén-, 
Torontál-, Ung- és Háromszékvármegyék 
polgármestere illetve alispánja által betöltendő 
hat, illetve egy-egy ingyenes ebéd- és vacsora-
segély. E kérvények az illető törvényhatóság-
hoz czímezve, az illetékesség világos meg-
jelölésével az egyesülethez adandók be. Ez 
alapítványi helyekre első sorban csak az ott 
illetékesek tarthatnak igényt. Mindezen bélyeg-
télen kérvényekhez melléklendő első évesek-
nél az érettségi bizonyítvány, a többieknél az 
index, vagy index-másolat és a részletekre is 
kiterjedő szegénységi bizonyítvány. Az 1., 2. 
alatti kérvények beadási határideje szeptember 
12-ike. Beadandók a főtitkár, segélyügyi elő-
adó, hivatalos órái alatt. A 150 frton felüli, 
ösztöndíjat élvezők az alapszabályok értel-
mében segélyben nem részesülhetnek. — A 
segélyezés áll ingyenes és féldíjas ebédsegély-
ből. Ebéd- és vacsorasegélyben csak a fővá-
rosi és törvényhatósági alapítványok élvezői 
részesülnek. Az étkezés étlap szerint történik, 
ebéd 3 fogás szabad választás szerint, vacsora 
1 fogás. Az egyesület helyiségeiben, mely 
500—600 étkezőre van berendezve a segély 
eseteken kívül csak tagok étkezhetnek vagyis 
csak azon egyetemi polgárok, kik az évi 
4 korona tagdíjat lefizették. Ezek számára 
az előfizetési ár havi 16 frt, (10 frt ebéd, 
6 frt vacsora). Megjegyezzük, hogy a t. szülők 
az étkezési díjat közvetlenül az egyesület 
elnökségéhez is beküldhetik, mely ennek elle-
nében ebéd- és vacsora-szelvényeket ad ki a 
jogosultaknak. Étkezési idő délben 12—3, 
este 7 — 10-ig. Az ételek minősége és mennyi-
sége fölötti ellenőrzést az egyesület orvosa 
és 2 gondnoka teljesíti. A tagok panaszai-
kat az e czélra szolgáló panaszkönyvbe 
írják, a miből a gondnokok és a bizottság 
tudomást szerezve intézkednek a panasz 
okok megszüntetése iránt. Bárminemű föl-
világosítást az egyesület elnöksége ad. Helyi-
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ség: Budapest, IY. kerület, Molnár-utcza 
11. szám. 

— Az Oi-sz. Magyar Iskolaegyesület derék 
működése látható felügyelő-bizottságának most 
megjelent s az i egyesület 1898. évi működésé-
ről szóló jelentéséből. Az egyesület munkás-
kaszinókat és kisdedóvókat tartott fönn. Ez 
utóbbiak közül különösen kiváltak a Békás-
Megyeren, Sződön és Visegrádon létesített 
kisdedóvó-intézetek. Az egyesület a saját kis-
dedóvóin kívül, a melyek 1898-ban 4939 fr t 
98 krba kerültek, még másokat is segé-
lyezett. Rendezett továbbá az egyesület magyar 
tanfolyamot is felnőttek számára, valamint 
segélyezte a nem magyar ajkú tanulókat. Az 
egyesületnek 1898-ban 1654 tagja volt, a mi 
bizony kevés, ha tekintetbe veszszük, hogy az 
osztrák és németországi iskolaegyesületek 
tagjainak száma százszor is ennyi! Az egye-
sületnek az 1898. évben összes bevétele volt 
7500 frt 92 kr ; összes kiadása 9112 frt 72 kr. 
Világos bizonysága ez annak, hogy közön-
ségünk nem eléggé támogatja az „0. M. I."-t. 
Az egyesület fönnállása (1884) óta összegyűj-
tött 129.766 frt 3 kr elkölthető összeget, 
továbbá 900 frtra tehető iró- és tanszereket 
és könyveket. Azonkívül kisdedóvói fölszere-
lési és bebutorozási eszközei, nemkülönben 
népkönyvtárai is megérnek 1200 fr tot ; kiadott 
1884-től kezdve az 1898. év végéig 112.228 frt 
66 krt. A vagyonmérleg tanúsága szerint az 
egyesület az 1898. év deczember 31-én össze-
sen 103.275 frt vagyonnal rendelkezik, mely 
vagyon alapszabályai értelmében, mint ala-
pítvány 97.180 frt 57 krral lévén megter-
helve, elkölthető rendelkezési alap, illetőleg 
tőkeként marad 6094 frt 43 kr. 

— A Tanítók Házára Leviezky Miklós 
ig.-tanító (Bereg-Szt.-Miklós) 5 frtot küldött 
be lapunk szerkesztőségéhez a következő 
kötelezvény kíséretében: „Kötelezvény. Alul-
írott ezennel kötelezem magamat, hogy a 
Tanítók Házára felajánlott ötven (50) frtot 
havi öt frtos részletekben a Néptanítók Lapja 
t. szerkesztőségéhez pontosan beküldőm. 
Bereg-Szent-Miklós, 1899 aug. 12-én. Leviezky 
Miklós, állami iskolai igazgató-tanító.' Ezen 
nemes áldozatkészség nem szorul dicséretre ! — 
A Tanítók Házára a „Hódmezővásárhelyi 
evangelikus református tanítótestület" ötven 
forintot küldött. Az összeget Vidonyi Jenő 
adta át a pénztáros helyettesének. Ugyan-
csak a Tanítók Házára Borbátvízről Herczeg 
András 10 frtot küldött be hozzánk, mint a 
puji járáskör adományát, Teres Sándor igaz-
gató 2 forintot, — Gerley Nándor (Fekete-
Balog) 1 forintot küldött lapunk szer-
kesztőségéhez. Ugyanerre a czélra Zilahy 

Gyula nemzeti színházi tag 45 frtot ado-
mányozott, továbbá a szolyvai tanítókörnek 
(Beregm.) volóczi közgyűlésén hozott határo-
zata értelmében 2—2 frtot beküldtek: Kovách 
Sándor, Magyar György, Leviezky Czirill, Jjil-
vary Gyula, összesen 8 frt. Ez adakozásokat, 
a melyekért köszönetet mondunk, átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. A 19. számban 
tévesen közöltetett, hogy a felsőbaranyai ev. ref. 
egyházmegyei tanítóegyesület a „ Tanítók Házá" -ra 
25 frtot, s a Dunántúl felállítandó inter-
nátusra 25 frtot adományozott; ezen összege-
ket az említett czélra nem a felsőbaranyai ev. 
ref. egyházmegyei tanítóegyesület, hanem annak 
elnöke: Szűcs Dániel siklósi ev. ref. néptanító 
a sajátjából adta. 

— A55 „Eötvös-alap" javára 1899 április 
1-től 1899 junius 30-áig rendes tagsági díjat 
fizettek: Hermann József, Steigervald K., Zsák 
János, Mártzy Ágoston, Véber Hermin Elek, 
Králik Andor Almás-Kam arás, Péntek János, 
Kolmann Vilmos, Haubenreich Antal, Hesz 
Jenő Puszta-Lökösháza, Simon Lajos Buda-
pest, Reitzer Ignácz D.-Szerdahely, Karner 
Frigyes Kőszeg, Horváth Istvánné Szigliget, 
Rédei János Orosháza 2 frt, Winkler Lajos 
N.-Várad, Wolf Arthur Torzsa, Kiss Aranka 
Újpest, Lányik János Budapest 2 frt, Heé 
Lajos Ugornya, Weinberger József N.-Bittse 
2 frt, Krenner György Rum, Péter János 
Alsó - Boldogasszonyfalva, Sáringer Károly 
Z.-M.-Szerdahely, Kornhauser Simon Késmárk 
2 frt. özv. Komáromv Lászlóné Czegléd 3 frt, 
Gay Károly Szombathely, özv. Grünhut Dávidné 
Z.-Mihályfalva, Németh Ferencz Szombathely, 
Stollmann Andor, Podhraczky Lajos Besz-
terczebánya, Gyöngyösi István Segesvár, Löffler 
Jónás, Rédl Ferencz N.-Becskerek, Groó Vilmos 
Budapest 2 frt, Vén Árpád Bodola, Sztolarik 
József Böd-Nádaska, Benka Pál, Benka Gyula, 
Benczúr István, Benczúr Mihály, Brózik Lajos, 
Bózik Károly, Bruzsinszky Pál, Blonder Sala-
mon, Bodnár József, Bodnár Endre, Csernák 
János, Dankó Sámuel. Filyó György, Glück 
Zsigmond, Kóczy Mihály, Kürtössy József, 
Laukó Mátyás, Matusch Pál, Mocskonyi Ágos-
ton, Molnár János, Moravcsik József, Pal-
kovics Mihály, Paulenda János, Piliszky János, 
Ridegh János, Rohoska István, Rohoska Béla, 
Rohoska Géza, Simkovics Pál, Sipos Lipót, 
Szabó József, Sziráczky János, Schiff Adolf, 
Trnovszky Márton, Varga János, Cselény 
József Szarvas 1 frt 50 kr, Bartha János 
Kesznyét, Zaborszky Lajos Felső-Zsadány 2 frt, 
Iványi Mihály Telfalu, Kél er Lajos Krompach, 
Kocsis János Pürkerecz, Papp Péter Alsó-
Tömös, Fejér Gyula Pürkerecz, Szabó Gergely 
Krizba, Szemerjai Károly Krizba, Papp János 
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Csernátfalu, Gandi András Hosszufalu, Grossz-
mann Adolf Trencsén, ŐZT. Bruckmann Péterné 
Budapest, özv. Bohár Pálné, özv. Borsos 
Mihályné Győr, özv. Csauner Jánosné Ber-
kenye, özv. Gaulacher Kálmánná Gy.-Szt.-
Márton, özv. Gallér Józsefné Kápolnás-Nyék, 
özv. Horváth Vit áliszné Budapest, özv. Horváth 
Zsigmondné Alcsuth, Heé Lajos Ugornva, 
özv. Kling János, özv. Komjáthy Györgyné, 
özv. Kozma Dénesné, özv. Kundrát Jánosné 
Budapest, özv. Manzel Károlyné Jánoson, 
özv. Priczel Gusztávné Rétság, özv. Szent-
kereszty Péterné Yágvecse, özv. Turányi 
Lászlóné Budapest, özv. Ullein Terézné Kakasd, 
özv. Virányi Jánosné, özv. Wimmer Lajosné 
Budapest, Droppa Dániel Erdőkürt 2 frt, 
Imrey József Nagy-Gomba, Gottlieb Sámuel 
Béke's-Szt.-András, Tóth Endre Új-Verbász, 
Beniacs József Német-Lipcse, Fodor Dávid, 
Feldmann Samu, Soltész (Trepper) Szentes, 
Cselény Zsigmond Fóth 1 frt 50 kr, Ravasz 
György Bánffy-Hunyad, Valló János Pozsony-
Ligetfalu, Kolumbán Ágoston Hosszú-Aszó, 
Técsi József Kis-Petri, Ertl Ferencz, Fried-
mann Ignáczné, Radoch József, Prosztel 
Gyuláné, Hlavatsek István Újpest, Takáts 
József, Berghold Rezső, Jaeger Lajos, Kram-
mer József, Szabó Gyula Kismarton, Heé 
Lajos Ugornya, Trunkó Lajos Mizserfa 4 frt, 
Buncsek Gusztáv G.-Szt.-Kereszt, Barabás 
István Vasvár, Szabó István Nagy-Kanizsa, 
Kertscher Ede Igló 11 frt, Pásztor Elek 
G.-Mikola 2 frt, Balogh Dániel Kunhegyes, 
Gerencsér István Budapest, Ambriskó József 
Abaúj-Csány, Simoncsics Antal Budapest 4 fit, 
Papp László Tiszakürt, Benczédy Sándorné 
A-Simánfalva, Kintzler Vilmos Leibitz 2 frt, 
Orosz Gusztáv Kollópatak 2 frt, Kertscher 
Gusztáv Kassa 2 frt, Schoch Konrád Dvorecz 
2 frt, Achatz János Durand, Ambrózy Albert 
N.-Szalók, Amler Antal Igló, Asszonyi Adolf 
Szepes-Béla, Bacsányi József Igló, Beme Lajos 
Sz.-Olaszi, Bőnisch Ede Igló, Brosz Adolf 
Sz.-Remete, Brüder István Káposztafalu, 
Chodász János Poprád, Dimer Samu Sz.-
Remete, Dobó Adolf Igló, Dráveczky Ede 
Sztrazsa, Emericzi Ödön Felka, Fabriczy 
Samu Gölniczbánya, Faith Alajos Sz.-Olaszi, 
Ferkó István Odorin, Forberger Mihály Hun-
falu, Gattinger Márton Sz.-Olaszi, Gróf Lajos 
Lőcse, Hajts Béla Igló, Husz János Felka, 
Horvay Alajos Leibicz, dr. Hajnóczy R, József 
Lőcse, Karoliny Mihály Igló, Kertscher Ede, 
Kertscher Sándor, Kintzler Árpád Igló, Kintzler 
Béla Késmárk, Klenner Samu Sz.-Váralja, 
Kuczkó József Bethlenfalu, Küfb-r Vilmos 
Merény, Lechnitzky István Szomolnok, Lővy 
Mór Igló, Méhly Albert Merény, Mück Sándor 

Gölniczbánya, Móhr Samu Gölniczbánya, Müll-
ner Mihály Majerka, Ormossy János, Ormossy 
Károly Lőcse, Paulik Péter N.-Várad, Philipp 
János, Putsch Tóbiás, Róth Márton, Schle-
singer Benő Igló, Scholtz Raimond N.-Lom-
nitz, Sándor Lujza Szomolnok, Seltenreich 
Hugó Igló, Szedélyi József Bindt bánya-
telep, Szépréthy Vilma Igló, Szentiványi 
Klemma, Toperczer Rezső Késmárk, í'lreich 
Tófor Gölniczbánya, Weisz Náthán, Wenzl 
Rezső Lőcse, Róth László Késmárk, Nickl 
János Gölniczbánya, Peták István Gölnicz-
bánya, Hraskó Lajos Pilis, Alex Albert, 
Bareczky Sándor, Dittmann Antal, Falvay 
Antal, Gerzsó Károlyné, Horváth Sándor, 
Hudecz Olga, Izák Lajos, Jákobéi Margit, 
Kardeván Ida, Kardeván Vilmos, Kronfeld 
Gyula, Kurz Sámuel, Luttenberger Ágost, 
Luk Ede, Mikolik Kálmán, Mokry Eszter, 
Scholtz Lajos, Schulek Vilma, Schranz János, 
Tomassek Ilona, Wichmann Ede Budapest, 
Édes János Aszófő 2 frt, Endreffy Béla Miava, 
Kutny András T.-Vukovár, Gärtner Rezső, 
Schneider Viktor Budapest, Filep Endre Ond, 
Zembai István Csontosfalva, Duchon István 
Favorina, Krénisz Róbert Ruszt, Neupauer 
Mihály Szepes-Béla, Spriegler Sámuel Buda-
pest 3 frt, Köntös Mihály Igar, Faragó István 
S.-Hidvég, Moharos Gyula Ös, Bózsa Péter 
I'olgárdi, Krébesz Gyula, Krébesz Márton, 
Krébesz Ferencz, Fülöp Sándor Kunágota, 
Braun József T.-Földvár, Dorn János, Freusz-
muth Frigyes, Frühwirth Lajos, Frühwirth 
Samu, Mayer Ede, Nitschinger Pál, id. Po-
rubszky Ágost, itj. Porubszky Ágost, Porubszky 
Hermin, Putz Mihály, Schreiner Adolf, Stelzer 
Lajos Pozsony, Mészáros János Czegléd. 
(Folytatjuk.) Schmidt Albin, pénztáros. 

— Gyűlés. A nyitramegyei tanítótestület 
f. évi szeptember hó 12-dikén Nyitrán, a 
városi székház nagytermében tartja rendes 
közgyűlését. A Tanítók Házáról Stark Samu 
tart előadást; a direkt módszer néhány esz-
közéről Várhelyi Izsó. 

— Halálozások. Csámer István tanító és 
városi képviselő f. évi augusztus hó 11-én, 
életének 54. évében hosszas szenvedés után 
Szepes-Oh.sziban elhunyt. — Kovács Mihály 
úrii róm. kath. tanító, életének 5G-ik, tanítói 
működésének 38. évében, 1899 julius hó 27-én 
elhunyt Úriban. Áldás emlékükre! 

T a r t a l o m : Az Országos Bizottságból. Neményi 
Ivnre dr. — A tanító és az iskola. Mező Dániel. — 
Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — S z ü n ó r a : 
Luttenberger Ágost. Lakits Vendel. — Tanítók 
tanácsadója. —• Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újváriy Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

K e z i r a t o l c a t n e m aclo-mlc v i s s z a . 

1899—1900. 
A beköszöntött új iskolai esztendő 

utolsó tanéve a XIX. századnak; ennek 
a természettudomány vivmányai ki-
használásában nagy s a régi társadalmi 
keretek megbontásában oly sok ere-
detiséget felmutató századnak. 

Igaz ugyan, hogy még a következő 
tanév czímében is ott lesz a „900", 
ámde azért mégis ezt a tanévet kell 
századunk utolsó iskolai évének tekin-
tenünk. mert ez az óv egészen a XIX. 
századból telik ki, holott az 1900 — 
1901. évből csak négy hónap (szept.— 
deczember) esik a XIX. századra, nyolcz 
hónap (január—augusztus) pedig a XX. 
századra; ezen iskolai esztendőt tehát 
a XX. század első tanévének tekint-
hetjük. 

így állván a dolog, önkéntelenül is 
rágondolunk erre az eltűnő nagy időre 
s egy-két szóban feleletet igyekszünk 
adni a fölmerülő kérdésre: mit köszön 
a népnevelés ügye, mit köszönünk mi, 
a népnevelés munkásai a nagy szá-
zadnak ? 

A népnevelés és a néptanítói osztály 
létezését köszöni a XIX. századnak. 

A XIX. század gazdasági és politikai 
nagy átalakulásaival az állam tényező-
jévé s kisebb-nagyobb mértékben a po-
litikai hatalom részesévé tette a népnek 
alsó nagy, széles rétegét. Ezzel a nép-

nek szellemi igényei támadtak, melyek-
nek kielégítésére keletkezett a legújabb 
kornak, jövőjét tekintve, legnagyobb 
kulturális intézménye: az általános nép-
iskola és megszületett ezen kulturális 
intézmény vezetője: a néptanító. 

A népiskola és a néptanító legújabb 
tényezői a művelődésnek. A népiskola 
nem al- és fő-elemi iskola, a néptanító 
nem normál professzor. A mai népiskola 
a tömegek alapismereteket nyújtó isko-
lája és pedig önálló iskolája, a nép-
tanító ezen iskolának önálló munkása. 

Népiskola és néptanító általában csak 
a franczia forradalom óta, nálunk csak 
1868 óta van. A mai népiskola a régi 
elemi iskola folytatásának látszik, s mi," 
mai tanító-nemzedék, a régi nemzedék-
kel a rokonságot meg nem tagadjuk, 
sőt leszármazottjaiknak tartjuk s vall-
juk magunkat; de hivatását tekintve, 
más a századvég népiskolája s más a 
tanítója. A a-égi elemi iskola részint 
előkészítő iskolája volt a középrendnek, 
részint alapiJnereteket, jobban mondva 
ügyességekeí? minden nagyobb czél nél-
kül nyújtó, önkéntes iskolája a jognél-
küli népnek; a XIX. század által, ennek 
második felében életrehivott általános 
népiskola az egész nép iskolája, az egész 
nép, főleg pedig a tömegek értelmi és 
erkölcsi ereje növelésének és érvénye-
sülése elősegítésének nagy műhelye. 

Lapunk 35-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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íme, ezt a nagy intézményt, melynek 
jelentősége egyenes arányban növekszik 
a tömegek súlyával, hagyja nekünk örö-
kül a XIX. század. 

Ezen örökség nagyságát inkább csak 
sejtjük, mint ismerjük. Ha alaposan is-
mernők, bizonyára jobban becsülnők, 
teljes érvényesülésén nagyobb erőfeszí-
téssel dolgoznánk, mint a hogy dolgo-
zunk. Az önálló népiskola eszméjének 
megvalósítása érdekében nem történt s 
nem történik( meg mindaz, a minek meg 
kellene történnie. Egyenesen mi ránk 
vonatkozik ez az észrevétel. Beszélni 
beszéltünk mi már erről a témáról 
eleget, a cselekedetben azonban hátra-
maradtunk. 

Az új iskola, az általános népiskola 
szellemi berendezése nem mutat ön-
állóságot, egyszerű s alig javított ki-
adása a normális iskolának. Változtak 
a czélok, de az eszközök lényegükben 
a régiek. Elemi oktatásunk belső élete 
lassan javul. Bizonyos módszeres el-
járást megszoktunk, abba belecsonto-
sodtunk. A megszokott formulák nyű-
gétől nem tudunk szabadulni. Az iskola 
beléletével a kívánatos mértékben nem 
foglalkozunk. Kötelességérzetünk növek-
szik, munkánk átlagos sikere is nagyobb, 
de a tanításban és nevelésben mélyebbre 
ható változás nem fordul elő; erre alig 
is törekszünk. 

Az általános népiskolának csak a 
kereteit adta meg a XIX. század; a 
keret betöltése a jövő feladata. 

Ennek a nagy feladatnak a meg-
oldására kell előkészületeket tennünk 
már a ránk virradt új iskolai eszten-
dőben. Az iskola beléletére kell a figyel-
met irányítanunk. Ez legyen a jelszó 
a közel jövőben. 

Ministerünk a teljes népiskola érde-
kében kiadott rendeletében már felhívta 
e kérdésre a tanfelügyelők figyelmét, 
midőn szivükre kötötte, hogy az iskola 
beléletének javítását tekintsék fő fel-
adatuknak. Ez a figyelmeztetés tulaj-

donképen nekünk néptanítóknak szól. 
Mutatja a czélt, mely felé törekednünk, 
az irányt, melyben haladnunk kell, hogy 
a hunyó század eszméjét, az általános 
népiskola eszméjét megvalósítsuk. 

(Budapest.) Ember János. 

í j rendtartás népoktatási inté-
zeteinkben. 

Nem szorosan, a tanítás munkájával kap-
csolatos rendtartásról, hanem arról az egy-
öntetű, egységes naplóhasználatról és napló-
vezetésről kívánok e helyütt megemlékezni, 
mely a beállott 1898/99. tanévvel népokta-
tási intézeteinkben, sőt az óvodákban is kez-
detét vette. Ez a kezdet fordulópontot jelentett 
iskolai rendtartásunkban. 

Be kell azt látnunk, hogy eddigi iskolai 
rendtartásunk nem felelt meg czéljának és 
nem vetett számot fontos jelentőségével, mert 
különben nem tapasztaljuk vala az egységnek 
és egyöntetűségnek azt a hiányát, mely nép-
oktatási intézeteinket a rendtartási naplók 
használata s azok vezetése tekintetében is 
jellemzi. 

Mondhatjuk, hogy annyiféle kiadású és 
rovatozású iskolai napló volt eddig haszná-
latban, a hányféle jellegű és fokozatú isko-
lával találkoztunk. A felsőbb nép- és polgári 
iskolák más rendtartási nyomtatványokat hasz-
náltak, mint az elemi népiskolák. Ezekben 
ismét annyifélék voltak a naplók, a hány 
jellegre oszolnak ez iskolák. 

A milyen különfélék voltak a használatba 
vett rendtartási naplók, épp oly eltéréseket, 
sőt hiányokat tapasztaltunk azok vezetése 
körül is. E tekintetben különösen az elemi 
iskolák során lehetett bő alkalmunk a tapasz-
talatokra. Egyikben — és ilyen volt a leg-
több falusi iskolánk — nem használtak 
fölvételi naplót, a másikban — s pedig a 
45.254/95. sz. a. kiadott közoktatásügyi m. 
kir. ministeri körrendelet megjelenése előtt 
ily iskolák is túlságos számban akadtak — 
mulasztási naplót nem vezettek; előfordultak 
oly esetek is, hogy anyakönyvi napló nélkül 
zárták be a tanévet; hogy „D minta" naplót 
hány helyen vezettek s illetőleg vezetnek a 
helyben iskolákba nem járó tankötelesekről: 
azt bizonyosan ujjunkra szedhetjük; sőt oly 
iskolák sem hiányoznak, melyekben rendtar-
tási naplóknak egyáltalán nyoma sincs. 

Ha még figyelembe veszszük, hogy ott is, 
a hol mind eme naplók megvoltak, azokat 
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igen sok iskolában oly felületességgel, a hite-
les megbízhatóságnak annyi hiányával vezet-
ték, hogy bizony azok a hivatalos adatszolgál-
tatás alapjaiul nem szolgálhattak: csak akkor 
mérlegelhetjük eléggé nagynevű közoktatás-
ügyi ministerünknek m. évi 2365. elnöki sz. 
alatt kelt azt a körrendeletét, mely a beállott 
1898/99. tanévtől népoktatási intézeteinknek 
nemcsak különféle fokozataiban, hanem azok-
nak jelleg szerinti tagozatában is egyöntetű 
rendtartási naplök behozatalát hagyta meg. 

Nagy fontosságát tudnunk kell e rendelet-
nek és az új naplóknak nem csupán az éven-
kint való statisztikai adatszolgáltatás szem-
pontjából, melynek az új rendtartási naplók 
a forrását fogják képezni; de ismernünk kell 
a rendelet jelentőségét különösen az iskolai 
rendtartás vezetésének szabályozására vonatkozó 
hatásában. 

Hiszen az iskolai rendtartási naplók nem 
közönséges, úgynevezett házi nyilvántartásra 
szolgáló nyomtatványok, hanem az iskolai 
adminisztráczióban hivatalos érvénynyél bíró, 
közhitelű iratok azok s e mellett oly termé-
szetű kútfői az adatszolgáltatásnak, melyek 
jogi, sőt büntető következményekkel járnak. 

így pl. a tandíjköveteléseknek az egyes 
szüléktől való behajtása csakis a szabály-
szerűen vezetett fölvételi napló alapján esz-
közölhető. Az iskolai bizonyítványok kiszol-
gáltatásának alapját az osztályzati anyakönyv 
képezi, ennek hiányában a bizonyítványok 
kiállításának úgy a lehetősége, mint jogi 
megengedhetősége ki van zárva. Az iskolai 
mulasztások után a pénzbírságok kirovása, 
azok behajtása, tehát az iskolamulasztók 
szülei vagy azok helyettesei ellen vezetendő 
hatósági eljárás, vagyis a büntetés és annak 
fokozata semmi másra nem támaszkodhatik, 
mint az iskolai mulasztási napló adataira. 

Ennyire fontosak és következményeikben 
az iskolán kívül a polgári életben is hiva-
talos érvényűek lévén az iskolai naplók: 
valóban nagy hiányára mutatott eddigi iskolai 
rendtartásunknak, hogy azoknak a naplóknak 
egységes módon való vezetése és kezelése 
«kkoráig szabályozva nem volt. Ezt a hiányt 
is pótolta a szóban levő ministeri rendelet, 
a mennyiben az — a törvényhatósági köz-
igazgatási bizottságoknak szóló részében — 
tételenként intézkedik az iskolai rendtartási 
naplók vezetésének nemcsak módozatairól, 
hanem a felől is, hogy azok jövőben az 
iskola (óvoda) „irattárában gondosan" meg-
őriztessenek. 

Ennek az iskolai és óvodai új rendtartás-
nak a vezetését egységesen szabályozó jelen-
tős ministen rendeletnek vonatkozó §§-ait 

alább szórói-szóra közlöm. Föltétlenül szük-
séges, hogy e §§-okat mindazon kartársak 
(óvók, óvónők), a kik az új rendtartási nap-
lók vezetésére hivatvák, ismerjék és jól meg-
értsék, különben a rendtartási naplók veze-
tésében el nem igazodnak s ez által e fontos, 
közhitelű iratoknak szabályszerű vezetése el-
len könnyen véthetnek. 

E §§-ok a következők: 
„2. §. A fölvételi napló az iskolába (óvo-

dába, menedékházba) való beiratkozás alkal-
mával állítandó ki s abba a fölvett tanulók 
(óvodások) jelentkezésök sorrendjében vezeten-
dők be. A mulasztási, illetőleg előmeneteli és 
mulasztási napló, mely a fölvételi naplóba 
jegyzett adatok átvezetése folytán egyszer-
smind anyakönyv gyanánt is szolgál, osztályok 
szerint (kisdedóvók és menedékházakban eset-
leg csoportok szerint) szerkesztendő. 

3. §. Hogy a fölvételi és mulasztási, ille-
tőleg előmeneteli és mulasztási napló között 
összefüggés legyen a fölvételi napló meg-
felelő rovatában a tanulónak (óvodásnak) a 
mulasztási, illetőleg előmeneteli és mulasz-
tási naplóban kapott sorszáma mindenkor 
pontosan féltüntetendő; a mulasztási (előmene-
teli és mulasztási) naplóban viszont a tanuló 
(óvodás) fölvételi időpontjának és fölvételi 
folyószámának kitüntetésére kell gondot for-
dítani. 

4. §. Az előmeneteli és mulasztási napló-
nak a tanuló előmenetelének, szorgalmának 
és magaviseletének fejlesztésére szolgáló része 
— az egész évi állapot és eredmény mérle-
gelésével — a tanév végén töltendő ki. Ugyan-
csak a tanév végén kell kitölteni a nem magyar 
anyanyelvű és a tanév elején, illetőleg a föl-
vétel alkalmával magyarul beszélni nem tudó 
tanulók ívén, a magyar beszédben tett élőmene-
télre vonatkozó rovatot (b/1 minta 12. rovat, 
b/2 minta 12. rovat, b/3 minta 14. rovat); 
kivételt csak az az eset képez, a midőn a 
tanuló évközben elköltözik, meghal, vagy 
más osztályba lép át. 

5. §. A mulasztások jelzése a mulasztási 
(előmeneteli és mulasztási) napló megfelelő 
részében a hó és nap, illetőleg a napnak 
koczkájába húzott függőleges vonás által tör-
ténik, mely — ha a mulasztás igazoltatik — 
vízszintes vonással húzandó át. Ez alapon az 
igazolt mulasztások számáról a tanév végén 
(elköltözés, elhalálozás vagy más osztályba 
átlépés esetén évközben is) összesítés készí-
tendő. A felső nép- és polgári iskoláknál a 
mulasztás jelzésére szolgáló koczkákban a 
mulasztott órák száma is alkalmas módon ki-
tüntetendő s az összesítésben az igazolt és 
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nem igazolt mulasztott órák száma is föl-
veendő. 

6. §. Ügy a fölvételi, valamint a mulasztási 
(előmeneteli és mulasztási) napló kötve vagy 
tartós borítékba fűzve, az előmeneteli és mu-
lasztási napló egyes lapjai a lezárás alkal-
mával kelettel és aláírással ellátva, az iskola 
(óvoda) irattárában gondosan megőrzendő. 

7. §. Az iskolai bizonyítványok az elő-
meneteli és mulasztási napló adatai alapján 
állítandók ki." 

Ennji a ministeri rendeletnek az a része, 
mely a népoktatási intézetek és óvodák rend-
tartásának egységes vezetését szabályozza. 
Azt nem mondhatjuk, hogy az idézett S-ok-
ban mind az benfoglaltatik, a mit a rend-
tartási naplóknak más tekintetekben való 
hivatalos kezelése, az adatok hitelében való 
föltétlen megbízhatóság s általában az azok-
ért való hivatalos felelősség elvei igényelnek. 

De hát a rendezkedés nem is ilyen össze-
foglaló szempontokból s éppen nem azzal a 
ezélzattal történt, hogy ezúttal az iskolai 
rendtartás fontos kérdése minden vonatkozá-
sában szabályoztassék. A czélja a mostani 
rendezkedésnek mindössze is annyi, hogy az 
iskolai különböző nydvántartások a statisz-
tikai adatszolgáltatás követelményeivel ösz-
hangba hozassanak. 

Ám az egyöntetű naplóknak minden vona-
lon való behozatala, azoknak a megszabott 
módon leendő vezetése már magában az az 
út, mely iskolai rendtartásunk egységes ki-
alakulásához vezet. A hiányokat majd ki-
tapasztalja a gyakorlat s ez alapon a héza-
gok megfelelő pótlása sem fog elmaradni. 

Egyelőre elég, ha a keret adva van. Miránk 
vár, hogy abban az új, az egységes iskolai 
rendtartást megalkossuk. Ügy legyen! 

(Aranyos-Maródi.) Kóródy Ferencz. 

eg>$K3® 

A művészeti oktatás gyakorlatban. 
A szemléltetés elvének nagynevű kezde-

ményezője: Comenius Amos 1630-ban meg-
jelent „Didactica magna" czímű művében 
többek között így nyilatkozik: „Legyen az 
iskola kellemes hely, mely külsőleg és benn 
vonzó hatást gyakoroljon a szemre. Belül 
legyen világos, tiszta, mindenütt képekkel 
díszített szoba: legyenek bár ezek hires em-
berek arczképei, tájképek, történeti esemé-
nyek rajzai vagy bármi más, a mi a helyi-
ségnek díszül szolgál." Ma, 270 év múlva is 
jámbor óhajtásnak tűnik fel mindez hazánk-
ban, de hiszszük, hogy nagynevű közoktatás-
ügyi ministerünk lelkes kezdeményezése után 

pár évtized múlva már átalakul a népiskola 
benseje is, hogy a művészeti nevelésnek csudás 
oltára legyen. 

Mennyire megelőztek minket e tekintetben 
is a nyugati népek, arra nézve dr. Spanier 
M. érdekes munkája nyomán („Künstlerischer 
Bilderschmuck für Schulen. Hamburg, 1897 
I. Studie) egypár kiemelkedő és igen tanul-
ságos adatot akarok felsorolni: 

Londonban 1883-ban külön egyesület ala-
kult oly feladatta], hogy az elemi iskolák 
számára rendkívül olcsó áron készíttesse el 
a leghiresebb műtermékek fényképeit és le-
nyomatait. Ezek történeti, természettudo-
mányi és műremekek hármas csoportjában 
készülnek és eddig már 500-nál többet adtak 
ki. Az egyesület évente több szegény iskolá-
nak ingyen osztogatja szét gyűjteményének 
egy-egy példányát. 

Manchesterben a művészeti muzeum 240 
képgyűjtemény-sorozatot állított össze, melyek 
mindenikében legalább 12 rámába foglalt kép 
van és egy-egy sorozatot felváltva kölcsönöz 
ki az egyes manchesteri iskolák között, hol 
azok a tanterem falain hosszabb ideig állanak. 

Boston amerikai városban közköltségen 
művészi falfestményekkel láttak el több nép-
iskolát s különösen Ross Turner híres művész 
kezdeményezésére nevezetes antik szobrok 
másolatait szerezték be az iskolák számára. 
Egy népiskola dísztermének kifestésére tár-
sadalmi úton szerzett összegből 1500 dollár-
nál többet, azaz közel 4000 frtot fordítottak. 

Svájczban nagyon elterjedt szokás a tan-
termek művészi díszítése. Zürichben több 
népiskola e tekintetben is külön érdemes a 
megtekintésre. 

Antwerpenben a község elrendelte, hogy 
évente 3 — 5000 frankot fog fordítani a tan-
termek művészi díszítésére. Brüsszelben egy 
népiskolában a falakon az egész belga tör-
ténet látható igen szép falfestménysorozatban. 

Francziaországban 1880-ban külön bizott-
ság működött a ministeriumban a művészi 
oktatás előmozdítása végett. Megbeszélték a 
tantermek díszítését, az iskolai muzeumok 
felállítását, a vetített képek bemutatását és 
hogy a tanulók között jutalmul művészeti 
képeket osztanak ki. A szabályok értelmében 
a legkisebb falusi iskolákban is kell művé-
szeti muzeumot alkotni, melyben a követ-
kezőket mellőzhetlennek tartanak: egy kis 
szobor, néhány mellszobor, egy basrelief, 
néhány építési dísz lenyomata, néhány met-
szet és fénykép. 

A nálunk újabban meghonosodott tanuló-
előadások a szinházakban külföldön az elemi 
iskolai növendékek részére is megtartatnak 
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némely helyeken. így a hamburgi városi 
színházban 12 előadást tartottak népiskolai 
tanulók számára, melyeken „Teli Vilmos", 
„Orleansi szűz" és „Barnhelm Minna" ismert 
német klasszikus darabokat adták elő, mind-
annyiszor mintegy 2000 tanuló jelenlétében. 

A haladás tehát sok különböző alakban 
mutatkozik. Kezdeményezés és kitartás mel-
lett mindebből nálunk is meg lehetne egy-
pár helyen valamit valósítani. Hiszszük, hogy 
meglesz. Az idők kedvezők. 

(Budapest.) Gi/ört/y Aladár. 

Az osztott iskola tanterve. 
— Az Orsz. Biz. határozata. — 

Mult számunkban közöltünk tudósítást a 
Magyarországi Tanítók Országos Bizottságá-
nak Szent István-napi közgyűléséről, ma 
pótlólag az osztott iskola tantervére vonat-
kozó határozatot ismertetjük. 

Schön József előadó történeti visszapillan-
tást vet a tantervekre, az 1869. és az 1877. 
években készültekre s kimutatja az új tan-
terv előnyeit a régiek fölött. Nagy előnye, 
hogy határozottan meg van jelölve a 6 osz-
tály terve, az egész anyag 6 osztályra van 
felosztva s így domborodik ki benne a hat-
osztályú önálló népiskola. Az egész tanterven 
végig nemzeti szellem vonul át, úgy egészé-
ben, mint részleteiben. Haladást tüntet föl 
minden téren. Eltér az új a régitől annyiban, 
hogy megszabja az olvasmányok körét, a fo-
galmazványok anyagát, a számtani anyagot, 
beleveszi a tornajátékot és a kézügyességet. 
A tárgyalás során Dobó Sándor indítványa 
talált nagy tetszésre, azt kívánta ugyanis, 
hogy a ministerium tegye kötelezővé ez 
országban mindenütt az általa megállapított 
tantervet, legyen ott bárki az iskolafentartó. 

Áttérve a részletekre, a közgyűlés a követ-
kező változtatásokat tartotta szükségeseknek: 

II. A magyar nyelv anyagánál az I. osz-
tályban kívánatos, hogy az irás-olvasási elő-
gyakorlatoknál a beszéd elemére való ráve-
zetés ne csak az analitikai, hanem a szin-
tetikai módszer is alkalmazható legyen, tehát 
ne csak a szó, szótag, hang, hanem megfor-
dítva a hang, szótag, szó is meg legyen em-
lítve. Az olvasásnál a folyékony olvasás 
elsajátítása elé a „lehetőleg" szó teendő. 
A II. osztály anyagánál a népmesék mellé 
a mesék is hozzáveendők. A közgyűlés e 
pontot: „nagy gond fordítandó ebben az 
osztályban arra, hogy a tanulók az illető 
vidék kiejtése helyett a szavaknak az iro-
dalmi nyelven való kiejtéséhez hozzászólja-

nak" nem tartja helyesnek ily alakban, 
hanem azt kívánja, hogy a helyett szó helyett 
mellett legyen a szövegben. Az irás tételénél 
lehetetlennek tartja az olvasmány tartalmá-
nak 3—4 mondatba összefoglalását s azt 
kívánja, hogy csak néhány alkalmas olvas-
mánynyal történjék a kivonatolás. 

A III. osztály olvasmányi körébe beveendők 
volnának a hazai történeti mondák és az 
ipar- és kereskedelmi olvasmányok. A IV. 
osztály olvasmányai közé a leírások és nép-
rajzok is beveendők. Az V. osztály nyelv-
tani anyagába az összevont mondat is föl-
veendő. A közgyűlés végül a házi feladato-
kat teljesen mellőzendőknek véli. 

III. Mennyiségtan. Az I. osztályban a 
római számjegyek még nem tanítandók. 
Ebből a mondatból: „Ezzel kapcsolatban 
mindegyik megismert szám körén belül 
azonnal a négy alapművelet gyakorlása" az 
azonnal szó kihagyandó. 

A III. osztályban már kívánatos, hogy 
kombinált feladatok is feladhatók legyenek. 
A IV. osztályból: a tizedestörtek elkészítése 
végett a pénzek és mértékek tizedes irása gya-
korlandó végleg kihagyandó. 

IV. Beszéd-értélemgyakorlat. Az I. osztály-
ban első sorban az iskola s csak azután veendő 
szülei ház. Az előbbinél beveendő még: az 
iskolai rendtartás, az utóbbinál ismerősök, 
barátok. A templom fejezethez hozzáveendők 
az egyházi és nemzeti ünnepek, a II. osztály 
anyaga azzal toldandó meg: „ az emberek fog-
lalkozása évszakokhoz viszonyítva." 

V. Történeti tárgyak. I t t kívánatos, hogy a 
történeti olvasmányokra a III. és IV. osztály-
ban hetenkint 1 óra szenteltessék és hogy a 
helyi órarendben az föl is legyen tüntetve. 
A történeti adatok közé a történelmi nőalakok 
is fölveendők. 

VI. Természettudományi tárgyak. Mivel a 
VI. osztály természettudományi anyaga sok, 
az felosztandó az V. és VI. osztály között. 

VII. Művészeti tárgyak. A IV. osztály anyaga 
sok, az redukálandó. Elegendő a IV. osztály-
ban a vonalrendszer ismertetése, ennek alap-
ján az V. és VI. osztály anyaga is ekként 
módosítandó. 

VIII. Kézimunka. A kézügyességet, mely 
a fiuk részére van elkészítve, teljesen ki-
hagyandónak találja a közgyűlés. A női kézi-
munka anyaga sok, az redukálandó. 

IX. Gazdasági és háztartási ismereték. Álta-
lában redukálandó és csakis oly iskolákban 
taníttassák gazdaságtan, hol a gyakorlati ki-
vitelre mód és alkalom kinálkozik, tehát ott, 
hol az iskolához mező, rét, kert, vagy fa-
iskola tartozik. 
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X. Testgyakorlás. A testgyakorlatok részle-
tezése, beosztása egészen a német rendszert 
követik, ez pedig nem felel meg a higienai 
követelményeinek, a hogy ezt kimutatták 
nálunk is a Természettudományi Közlöny 
augusztusi számában. Legjobb e tekintetben 
a franczia rendszer. 

Ezekben állapodott meg az Orsz. Biz. és 
ily értelemben irt föl ö nagyméltóságához. 
It t említjük még föl, hogy a közgyűlés köszö-
netet szavazott Lakits Vendelnek és Sretvizer 
Lajosnak, mint a közoktatási tanács tagjai-
nak a tanterv elkészítéseért és Schön József-
nek az előadásért. A közgyűlés oly fontosnak 
tartotta ezt a kérdést, hogy 3 órai tanács-
kozás után nem fogadta el azt az indítványt, 
hogy adassanak ki az indítványok az igazgató-
tanácsnak s az állítsa egybe, hanem ő maga 
kívánt vele tovább is foglalkozni. A tanterv 
tárgyalása 3/é9-től '/42-ig tartott. 

H. 

Egyesüljünk! 
Mindnyájan az egy édes haza gyermekei 

vagyunk, annak emlőin nőttünk, ez tart fenn 
bennünket s majdan hantjával is ez takar. 

A haza által nyújtott javak ellenében min-
den honpolgár viszontszolgálattal tartozik s 
ha eme szolgálatok igazak, hiven teljesíttettek, 
akkor a haza boldog. 

Nekünk tanítóknak hazánk kulturája tágas 
mezején jutott a működési tér, itt róhatjuk 
le hazánk iránt a hála adóját; s hogy ~zt 
tanügyünk felvirágozására tehessük, szüksé-
ges az erők összesítése, szükséges a testületi 
szellem terjesztése és bensőbbé tétele, a kar-
társi szeretet fokozása s az együvé tartozandó-
ság érzetének fejlesztése, szóval: a tanítók 
tömörülése, testvériesülése. 

S ha mi, a 28 ezer tanító, az egymás iránti 
kölcsönös szeretet és becsülésben összeforrva, 
egyértelműen teljesítjük ebbeli kötelességün-
ket, akkor nemcsak a szorosan vett iskolai 
működésünket koszorúzza siker, hanem nagy-
ban hozzájárulunk a hazánk egén feltornyo-
sult vészfelhők (szocziálizmus stb.) elsimítá-
sához is s a nemzeti egység létesítésében nagy 
lépéssel haladhatunk előbbre; de ha széthú-
zunk s a felekezetiséget és iskolánk jellegét 
erővel válaszfalként állítjuk magunk közé s a 
helyett, hogy békejobbot nyújtanánk egy-
másnak, a harag mérges nyilainak özönével 
lövöldözünk; ha túlérzékenységünkben az ál-
talános vonatkozású, jóhiszemű s tisztán javí-
tást czélzó szavakba is belemagyarázzuk a 
rosszakaratot, akkor közeledés nem lehetsé-

ges ; a feljajduló haza hiába appellál gyenge-
ségünkben hozzánk, mert oldott kévék mara-
dunk s jóratörő szavunkat a lenge szellő is 
elkapja. 

Addig iparkodjunk tehát békére, izmoso-
dásra, mig felülről a határtalan jóakarat ki-» 
séri atyai őrszemmel működésünket; de min-
den iparkodásunkban a szerénység legyen ve-
zetőnk, nehogy túlkövetelésünkkel tolakodókká 
váljunk. 

Ahhoz, hogy az egyesülés mielőbb létesül-
hessen, az által is egyengetjük az útat, ha 
egymás hibái iránt lehetőleg elnézők vagyunk; 
arra törekedjünk, hogy megtévedt kartársun-
kat jóra vezessük, ne pedig arra, hogy gyen-
géit szélnek ereszszük. Ne rontsunk, ha nem 
javíthatunk. 

Hány és hány más osztályhoz tartozókról 
írnak és beszélnek lealázó dolgokat s még-
sem jut eszünkbe kárhoztatni az egész osz-
tályt: olvasunk és hallunk akárhány meg-
ugrott pénztárosról s szomorú dolog volna, 
ha azért minden pénztárost becsületében 
megtámadhatnánk. 

fiát miért hintsük éppen mi tanítók egy-
más közt a viszály magvát az által, hogy egy-
két megfeledkezett kartárs miatt az egész 
testületet kárhoztatjuk, elitéljük ? 

Ha egy kartárs vallástalan, természetesen 
iskoláját is ez a szellem lengi át, ez pedig a 
tanítóban a legnagyobb hiba, ez már bün; 
mert a vallástalan tanító anélkül talán 
hogy tudná és akarná, iszonyú pusztítást 
visz végbe a fejlődő emberben, elöli benne 
Isten képét, ez pedig annál rombolóbban 
hat a lelki életre, mennél kevesebb iskolázás-
ban, mennél fölszinesebb nevelésben részesül 
valaki. A tanultabb embert is sok lelki 
örömtől fosztja meg, a tudatlant pedig az 
állathoz teszi hasonlóvá, mert vegyétek el a 
tudatlan embertől a vallást, az egyedüli meg-
nyugtatót, vigasztalót szegénységében, az 
egyedüli fékezőt, mely még kezét leköti s 
meglátjátok az emberben az állatot. 

Azért, ha a tanító hazája igaz érdekét 
szivén viseli és nevelői feladatának meg akar 
a szó legnemesebb értelmében felelni, ezt 
csak úgy teheti — legyen az állami vagy 
felekezeti alkalmazott — ha tanítását val-
lásosság hatja át. 

A tapasztalat bizonyította ezen egyedül 
helyes felfogás mellett szól a mi magas 
gondolkozású ministerünknek rendelete is, 
mely az egész vonalon a vallásos nevelést 
követeli. 

Ha már most ez a szellem járja át valónkat 
s ebben a szellemben működünk rögös 
pályánkon; ha megbecsüljük egymást, egy-
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más munkáját méltányoljuk, akkor a testvéri 
viszony, mely a fentiek természetes követ-
kezménye leend, könnyen létesíti a vidéken-
kint való egyesülést, mely egyesületek, miként 
a délvidéki tanítóegyesület is, mely magába 
öleli a délvidék felekezeti és állami tanítóinak 
összeségét, vállvetett munkában, nem lan-
kadó lelkesedéssel, erős akarattal egymásban 
hűséges munkatársat látva és becsülve, köl-
csönös buzdításban iparkodnának Isten és 
haza dicsőségére és javára feladatuknak 
megfelelni. 

Akkor azután elmondhatnék, hogy az 0. B. 
az egész tanítóság képviselője, mert termé-
szetes, hogy az 0. B. leörül kell tömörülnünk! 

Jövőnk jól felfogott érdekében iparkodjunk 
tehát a délvidékiek nemes példáján buzdulva, 
szervezkedni. Mozgassunk meg minden követ, 
használjunk fel minden alkalmat arra, hogy 
általános lelkesedést keltsünk az ügy érdekében. 

Gyűléseink tárgysorozatába vegyük fel a 
„szervezkedést", vagy ha ezt nem tehettük, 
indítvány alakjában el ne mulaszszuk a gyűlés 
elé terjeszteni ebbeli kivánatainkat, annál 
inkább is, mert komoly és elfogulatlan ellen-
kezéssel már csak ezért nem hiszem, hogy 
találkozzunk, mert már kipróbált, bevált és 
igazán úgy a felekezeti, mint egyéb jellegű 
iskolák érdekkörét nem sértő, de a tanügy 
javát nagyban előmozdító intézmény léte-
sítését akarjuk az egyesüléssel elérni. 

Tegyük tehát az elfogultságot félre s 
tettre fel! 

(Nagy-Légh.) Dunay László. 
« D ^ K »  

A javadalmazások hirdetése. 
Iskoláinkban a méterrendszert tanítjuk s 

éppen mi vagyunk azok, a kik azt nem alkal-
mazzuk. Hát akkor ki alkalmazza? Ki szer-
keszti meg a pályázati hirdetések szövegét ? 
A legtöbb esetben a tanító. Hát akkor minek 
használjuk azokat az ósdi, lomtárba való 
mértékeket! 

Vegyük elő a tényeket és beszéljenek azok. 
Hirdetve van: a) a terményeknél: például 

25 köböl élet, 1 véka rozs, 37 kalongya 
őszi, 52 kalongya tavaszi kepe, pénzkepe, 
50 mérő kétszeres, 16 kila karezgabona stb. 
Vegyük elő azt most egyenkint: 1 köböl buza 
vagy rozs hány liter ? éppen így a véka, a 
mérő és a kila. Vájjon csapott-e az a véka 
vagy tetejezett ? mert bizony ez nem mindegy. 
Kepe pedig rakást jelent. Mekkora rakás 
gabona az, vagy mennyit ér ? Hány Hter vagy 
hektoliter egy kepe ? 

b) a földnél: például 1 vékás föld, 15 hold, 

1 negyed telek vagy szesszió, 1 db káposztás 
vagy kender alá való föld stb. Hát ez helyes ? 
Egy vékás föld alatt akkora darabot értenek, 
a mekkorát vele be lehet vetni, hanem vetés 
és vetés között nagy ám a különbség. Önkénte-
lenül is eszembe jut az a bivalybőr-história, 
hogy a czigánynak akkora darab földet Ígér-
tek, a mekkorát egy bivalybőrrel bekerít. A 
czigány vékony szalagokra vagdosta a bőrt s 
egy jó nagy területet kerített be vele. 15 
hold, vájjon milyen, kat. vagy magyar hold? 
A különbség igen nagy. „1 negyed szesszió 
vagy telek", ez sem helyes, mert az egész 
telek néhol 60, másutt 80, sőt 100 kat. hold. 
A káposztás és kender földeket négyzetölek-
ben kell kifejezni. 

c) a fánál: például 2 öl fa, 4 méter fa, 
12 szekér tűzifa, 6 kocsi fa vagy szalma, 
20 terű lágyfa, elegendő tűzifa stb. Nézzük 
csak ezeket is, vájjon helyesek-e? 2 öl fa, 
milyen, kemény- vagy lágyfa-e; bécsiöl vagy 
méteröl? 4 méter fa, talán négy köbméter 
akar lenni! 12 szekér fa, vagy 6 kocsi fa ; 
vájjon mekkora a szekér vagy a kocsi? 
Nálunk 2 m3 fát szoktak egy szekérre föl-
rakni ; és az simán vagy tetézve van-e arra 
a szekérre vagy kocsira fölrakva? 20 terű 
lágyfa, ez abszurdum. Mit értenek ez alatt ? 
20 batyuval-e, vagy 20-szor fordul be a kocsi 
az iskola udvarba, mindannyiszor jól meg-
rakva? Lehet azonban az 20 batyuval is, 
mert itt a fölvidéken szokásban van, hogy a 
tanulók délelőtt és délután jövet egy-egy 
darab fát hoznak magukkal az iskolába, de 
csakis a téli idény alatt. „Elegendő tűzifa", 
no kérem, ez meg csakugyan határozatlan 
mennyiség. Az a kérdés, hogy kinek elegendő : 
a ki adja, vagy a ki kapja? 

d) egyéb dolgoknál: például 4 boglyás ka-
száló, 50 frt kegy díj, havi 10 frt fizetés s 
teljes ellátás, mosás, világítás és ágynemű 
nélkül; vagy a legújabb: például a fizetés 
350 frt és korpótlék! stb. 

Méltán kérdezhetem tehát : mekkora bog-
lyák azok, mert vannak kisebbek és nagyob-
bak ? Hány métermázsa van egy boglyába 
rakva? Egy métermázsa széna nálunk jelenleg 
1 frt 40 kr. A kegy díjjal meg úgy vagyunk, 
hogy ha élvezzük jó, ha nem, akkor is jónak 
kell lenni, pláne a mi az uradalmi kegydíjakat 
illeti. Jön egy új uradalmi igazgató, az esetlege-
sen fölöslegesnek találja a kegydíjak kiutalvá-
nyozását. 10 frt fizetés s teljes ellátás stb., ez 
meg csakugyan boszantó is ; hát voltaképen mit 
adnak és mit értenek teljes ellátás alatt? A 
koszt, az már teljes ellátás? A legújabb vak-
hiba meg az, hogy kiírják: kap korpótlékot 
is. Ezzel aztán valami nagyot akartak mon-
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dani. A kit a korpótlék megillet, az úgyis 
megkapja, törvény erre az 1893. évi 26. t.-cz. 

Vonjuk le ezekből a tanulságot. 
A pályázati hirdetés: okmány, ha tehát az, 

akkor írjuk ki benne a mai használatos mér-
tékeket. Használjuk a termény éknél: a litert 
és a hektolitert; a földeknél: a négyzetölet 
és a kataszt. holdat; a fánál: a köbmétert; 
de világosan kiteendő: vájjon keményfa, vagy 
lágyfa-e a járandóság? Szalma és széna járan-
dóságnál azok súlyát, nem pedig a karatok 
vagy boglyák számát. 

Többnyire mi tanítók szerkesztjük a hirde-
téseket. Az újabban kikerült tanítók nem 
tanulták a régi mértékeket részletesen, tehát 
pályázatoknál nem is tudják kellően egyik-
másik állás jövedelmét mérlegelni. Egységes 
formára szükségünk van. Az állami iskolák e 
tekintetben is fölöttünk állanak. Minek legyen 
az mindenféleképen kiírva? 

Változtassunk ezeken az anakronizmusokon 
és haladjunk a korral! 

(Zsarnócza.) Janosovszhy Lajos. 

s C ^ K S © 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
X A magyar kath. t an í tók segítő alap-

jának központi bizottsága évi közgyűlését 
dr. Walter Gyula apát-kanonok, esztergomi 
főtan felügyelő elnöklete alatt tartotta. A fel-
olvasott jelentés szerint az évi jövedelem 
4581 forint, a mely össszegből 1700 forintot 
ösztöndíjra, 2000 forintot segélyezésekre és 
457 frtot az árvaház alaptőkéjének gyarapítá-
sára fordítottak. Ösztöndíjat kapott 35 tanító, 
segítséget 200 folyamodó, időközi segítség 
czímén 639 forintot fizettek ki. Szóba került 
a kath. tanítóknak rokkantságuk, elhalálo-
zásuk után özvegyeik és árváik állandó gyá-
molítására a múltban alapított, de már most 
kevésbbé igénybe vett nyugdíjalap ügye. 
Kimondták ezután, hogy ezeket az alapokat 
összevonják olykép, hogy annak jövedelmét a 
kötelező tagság kimondásával általánosítják. 
Az alapszabályok megváltoztatása után a 
gyűlés véget ért. 

$ A r e fo rmá tus taní tók Antal Gábor 
püspök meghívására az idén Komáromban 
tartották nagygyűlésüket. Az ország minden 
részéből oda sereglett tanítók a református 
egyház vendégei voltak. A gyűlésen részt-
vett Tuba János országgyűlési képviselő is. 
A tanítók mindenekelőtt a templomba vonul-
tak, liol a református püspök mondott meg-
ható imát. Aztán a kollégium nagytermében 
megkezdődött a gyűlés, melyet szintén Antal 

püspök díszelnök nyitott meg az összes nép-
iskolai tanügyre kiterjeszkedő figyelemre-
méltó szép beszéddel. A gyűlés főkép a köz-
oktatásügyi ministeriumtól hozzá áttett új 
tantervvel foglalkozott. E tárgy előadója 
Vineze József (Földes) volt. Hozzászóltak: 
Antal Gábor püspök, Simon Károly (Hadház), 
Csurka István (Debreczen), Vidonyi Jenő 
(Debreczen), Fo gar assy Jenő (Ároktő) stb. 
Dobó Sándor a Tanítók Országos Bizottságá-
nak budapesti gyűlésén szólott még erről. 
S e budapesti beszéd hatása alatt tűzött ki 
Konkoly-Thege Béla törvényszéki biró száz-
koronás pályadíjat Komáromban e kérdés x 
megoldására. Fontos tárgya volt a nagygyű-
lésnek a református tanítók jogi helyzete az 
egyetemes egyház kormányzatában, továbbá 
az a memorandum, melyet az egyetemes egy-
ház népiskolai tanügyének egyöntetű rend-
szerbe való hozása végett az 1901. évi zsinat 
elé fognak terjeszteni. Gyűlés után Klapka 
tábornok érczszobrára tettek nagy közönség 
jelenlétében nemzeti színű szalaggal ellátott 
szép babérkoszorút e felirattal; „ Komárom 
hős védőjének — a magyarországi református 
tanítók." Majd a református egyház részvéte-
lével fényes lakoma volt, melyen Antal Gábor 
püspök a legelső magyar emberre, Simon 
Károly (Hadház) Komárom szülöttére : Jókai 
Mórra (kinek nyomban üdvözlő táviratot is 
küldtek) ürítette poharát. 

Az alsóbaranya-szlavóniai evang. re f . 
taní tóegyesület Eszéken tartotta meg ez évi 
rendes gyűlését. A rendes tagokon kívül — 
a kik csaknem mind jelen voltak — mint 
vendégek, több érdeklődő jelent meg a gyű-
lésen. Zsilli Károly, mint elnök, igen szép 
beszéd kiséretében nyitotta meg a közgyűlést. 
A tárgysorozatból különösen fölemlítendő 
Dávid Lajos „A biblia az iskolában" czímű 
dolgozata, mely valóban lekötötte a jelen-
voltak figyelmét, s jegyzőkönyvi elismeréssel 
jutalmaztatott. Több magánérdekű tárgy elin-
tézése után egy, mindnyájunkat érdeklő indít-
vány tétetett a Tanítók Háza ügyében. Noha 
csekély, 18 tagból áll egyesületünk, határo-
zatilag kimondatott, hogy minden tag egy 
koronát fizet évenkint, tizévi kötelezettséggel, 
s az egyesület egy drb 25 koronás részes-
jegyet vásárol. Az Országos Bizottság felhívá-
sára szintén belépett egyesületünk tagul; 
minden rendes tag után 20 fillért fizetve az 
egyesület pénztárából. A pénztár megvizsgá-
lására bizottság küldetett ki, vagyon 53 fr t 
46 kr készpénzben és hátralékban. 

S A kathol ikus tan í tók országos bizott-
sága f. hó 25-én tartotta nagygyűlését a köz-
ponti papnevelő intézet dísztermében A gyü-
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lés előtt dr. Steinberger Ferencz kanonok Yeni 
Sancte-val összekötött misét mondott. Az 
ülést Steinberger Ferencz elnök nyitotta meg, 
hosszabb beszéddel. Mindenekelőtt — úgy-
mond — pszichológiai okokból magyarázza, 
hogy miért gyűléseznek a magyar tanítók 
vallásuk és más keretek szerint széttago-
zódva? Azért, mert a katholikus tanítóknak 
más' a meggyőződésűk, mások a vezérelvei, 
mások az iránypontok, mint azokéi, a kik a 
magyar pedagógia fejledező mezején nincse-
nek velük egy táborban. A magyar tanítóság 
számos tagjának szemében nem az az ideál 
tündöklik magasztos fényével, a mely a 
katholikus tanítóknak. A katholikus tanítóság 
is meghajtja zászlóját a józan bölcselet fön-
sége előtt; ámde a bölcseletnek fényoldalai 
mellett sötét árnyékoldalai is vannak. Filozófiai 
alapra akarják a katholikus tanítók is peda-
gógiai tudásukat építeni, de keresztény-filozófiai 
alapra. Az iskolának keresztény alapon kell 
állania, ha áldás akar lenni hazánkra. Kifejti, 
hogy a katholikus tanítók is egy pontban 
összetalálkoznak minden magyar pedagógussal, 
abban, hogy hazafias szellem uralkodjék az 
iskolákban. — Az éljenzéssel fogadott beszéd 
után az elnök sajnálattal jelentette, hogy 
báró Hornig püspök, a bizottság védnöke 
fontos egyházkormányzati ügyek miatt nem 
jelenhetett meg a közgyűlésen. A nagygyűlés 
ezután a herczegprimást és báró Hornig 
püspököt táviratilag üdvözölte. — A pénz-
tárosi jelentés tudomásulvétele után Ember 
Károly a tanítóképző-intézetek tantervéről 
tartott előadást, melynek végeztével indítvá-
nyozta : Mondja ki a katholikus tanítók or-
szágos bizottsága, hogy az osztatlan és osztott 
népiskolai tanterv revideált tervezetét appro-
bálandónak tartja, hogy e tanterveknek meg-
felelőleg a képzőintézetek tantervreviziója is 
eszközölhető legyen. Mondja ki továbbá, hogy 
a tanítóképző-intézetek tantervében az igazi 
katholikus néptanítót tartja szem előtt és oly 
tantervet óhajt, melynek alapján oly tanítót 
nevelhet a képző, ki büszkén mondhatja: 
a katholikus iskola én vagyok. Felkérendő 
végül az országos katholikus tanügyi tanács, 
hogy a tanterv gyökeres átdolgozását lehető 
gyorsan kezébe vegye. — A nagygyűlés 
néhány felszólalás után elfogadta a javaslatot, 
úgyszintén hozzájárult Erdőéi Jánosnak a ka-
tholikus tanítók és kántortanítók nyugdíj sérel-
méről tartott előadásában foglalt javaslathoz. 
A délutáni folytatólagos közgyűlésen Breiszi-
ger Ferencz előadást tartott arról, vájjon a 
népiskolai záró vizsgálatok mai rendszerének 
reformálása időszerinti-e, s ha igen, mily alap-
elvek szerint ? A háztartástani iskolákról Szőke 

Sándor értekezett, a ki oly értelmű határozati 
javaslatot terjesztett elő, hogy a népiskolák-
nál az ismétlő-iskolák keretében tanítsák a 
háztartástant; a polgári és felsőbb leányisko-
láknál pedig létesítsenek külön háztartási kur-
zust. Szőke Sándor elmélkedett arról is, hogy 
a magyar közgazdasági életet újabban veszé-
lyeztető szocziálisztikus törekvésekkel szemben 
milyen munkát, magatartást várhat a katho-
likus tanítóktól az egyház? A következő ha-
tározati javaslatot terjesztette a nagygyűlés 
elé: 1. A katholikus tanítók tartsák köteles-
ségüknek, hogy állandóan a szocziálisztikus 
mozgalmak ellen működjenek. 2. Iskolai elő-
adásaikat tartsák katholikus és hazafias szel-
lemben. 3. Fejleszszék és képezzék a keresz-
tény katholikus szellemet és akaratot. 4. Legyen 
a katholikus tanító az iskolán kívül is vezére 
a népnek; létesítsen ifjúsági, segítő-egyesüle-
teket, népkönyvtárakat, szerezzen hazafias 
keresztény lapokat és könyveket a nép egész-
séges nevelésére. 5. Segítő- és kölcsön-egye-
sületek létesítésével könnyítsen a szorongók 
anyagi helyzetén. 6. Ha pedig a szocziálista 
tanok már fölléptek valamely községben, áb-
rándítsák ki józan, okos tanítással a népet e 
téveszmékből. A javaslat általános helyeslés-
sel találkozott. Végül a magyar királyság és 
a magyar katholikus egyház 900. évforduló-
jának megünneplésére vonatkozólag a nagy-
gyűlés elhatározta, hogy felszólítja a Szent 
István - társulatot, gondoskodjék a katholikus 
tanügy 900 éves történetének megírásáról. 
Elhatározta, hogy a jubiláris évben országos 
tanítókongresszust tart, s országos katholikus 
tanügyi kiállítást rendez. 

± A Magyar Tanítók Naptára, mely 
tudvalevőleg tanítóknak vidéki középiskolá-
kon tanuló fiai számára fog jövedelmezni, 
szeptember hó közepe táján jelenik meg. Eddig 
már Péterfy Sándor, Móra István, Bársony 
István, Göőz József dr. és Böngérfi János 
küldték be közleményeiket a szerkesztőhöz. A 
Magyar Tanítók Naptára nagyon sok és nagyon 
diszes illusztrácziót fog közölni, a többi közt 
a Tanítók Házát is. Megrendeléseket már most 
is elfogad az Athenaeum (VII., Kerepesi-út 
54. sz.). Egy példány ára 40 kr, ebből 2 kr 
jut a tanítók gyermekei ösztöndíj-alapjára. 
Járáskörök elnökei és nagyobb tanítótestüle-
tek helyesen teszik, ha tömegesen rendelik 
meg, mert az Athenaeum minden tíz példányra 
egyet ingyen ad, a mi szintén a jótékony 
czélra fordítható. 
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Iskolai ér kezdetén. 
Mezeinken megfizetett a barázda, 
Víg csoportok verődnék az iskolákba, 
Vetegetjük szét a magot kinek-kinek, — 
Szép, a ki majd a hazának fizeti meg. 

Kicsi fmk, tüzes szemű piczi lányok 
Arczaikon kordnak rózsát, gyöngyvirágot, 
Egyik-egyik halvány bimbó, míg a másra 
Rácsókolt a kelő hajnal pirulása. 

Némelyiknek az a küszöb ismerőse, 
Azon bélül mennyi vidám napot tölte, 
Szive-lelke innen mennyi kincset vitt el 
S gazdagidt hív szeretettél, édes hittél. 

Ott a másik ide is néz, oda is néz, 
Nem is fogta imára tán kezeit még, 
Sírásra áll égkék szeme, piczi szája, 
Csak egy hét még s vigan jár az iskolába. 

Utczasarkon álldogál egy koldusgyerek, 
Fáj a szive s forró könye meg-megered, 
Közöttük jár ismeretre vágyó lelke —-
Mért hogy őtet a nagy Isten úgy megverte? 

A kicsikkél galambfehér hajú bácsi 
Játszik, gyügyög, csupa öröm nézni, látni, 
Le-lehajol, ide fordid, oda fordid, 
Édes anyák örömkönye majd kicsordul. 

Alig csak egy kis gond jut a nagyok miatt, 
Szinte adják, hogy ők régi muzsafiak, 
Sorba állnak, tudnak rendet, tisztességet, 
Biztatóan szólnak minden kicsikének. 

A föladott verset, imát sorba mondják, 
Fölveszi az okosabb a gyöngébb gondját, 
Tanidás közt gyakran néznek föl az égre — 
Tartsa Isten mindnyájukat szent kegyébe! 

— Édes hazám, Magyarország drága földje, 
Találsz te még hív munkásra, magvetőre 
Kézzel, észszel, szive szerint ki hol áll meg — 
S te nagy Isten ezt a ser get védd meg, áldd meg! 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

A Tanítók Házában. 
Megjelentünk. Ott voltunk. Úgy történt, 

hogy az „Országos Bizottság" közgyűlése után 
a közebédről a résztvevők az „Eötvös-alap" 
intézőivel a „Tanítók Háza" megnézésére 
indultak. Péterfy volt az „Árpád" s mi meg-
illetődöttséggel követtük. 

A lelkes csapat aggastyánok, ifjakbdl 
vegyesen körbeállva, jó ideig az utczáról volt 
bámulója az — igéret földjének; megindulva, 
mintegy félve lépte át a küszöböt, szivet-rázó 
volt a lépés, melylyel az „Otthon"-t elfoglalta. 
A kellemes fekvés, az épület czélszerüsége; 
erős, szilárd építettsége s a tágas udvar mögött 
elterülő jól gondozott kertecske megelége-
dettséget varázsoltak az arczokra. „Ebben 
nekem is van részem! Beh jó, hogy megvan! 
Hál'Isten — én is láthattam, — nyugton 
halok meg! Itt lesznek a mi gyerme-
keink! No, lám, mégis tudunk tenni! Adja-
tok vizéből, hogy igyam! Én virágából sza-
kítok — koporsómba, párnám alá tétetem! 
Bizony, bizony, hogy is volt e hely meg-
található ?! Hazaérve, minden követ megmoz-
gatok ; bejárom kartársaimat, a népet, pap-
ságot, megyét, csakhogy pénzt gyűjthessek; 
sokat-sokat; minél többet. Hát te min me-
rengsz?! Olcsó, nagyon olcsó!" E mondá-
sok a jelenvoltak ajkáról vannak ellesve. 
Emlék nélkül egyik se távozott s a Vezető 
előtt mindenki kalapot emelt. Büszkén, ön-
teltséggel hagyta oda a társaság a ma már 
Budapesten elsőrangú középületté emelkedett — 
volt bérházat. Templomára, a magyar Géniusz 
szolgálatába felavatott szent csarnokra ki ne 
lenne büszke! 

Szent István, első királyunk emlékére szen-
telt ünnepen léptünk először a telekre, szol-
gáljon ez intőjelül arra, hogy e „í?a^"-ban 
a királyhüség, a honszeretet, a hazafiság 
ápolása eléri czélját. Legyen a tanítóság e 
közkincse erős vár a nemzeti politika sikeres 
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megoldására; terjedjen belőle az őseinket 
betöltő szentlélek szelleme, az igaz vallásosság. 

A tanítóság erős akaratából támadt — e 
Hajlék. Jelképezze a nemzeti fejlődésre való 
törekvésében kitartó népnevelők összetarto-
zandóságát, s az egyesülés által származó 
erő, hatalom nagyságát; hadd tudják meg 
általa, kik e honban még nem akarnák 
elismerni: mi is vagyunk!! 

Legyen a „Tanítók Házau intőjel a magyar 
tanítóság ereje, munkakedve, tudvágya s 
kitartó munkássága fokozásának. így épült 
erős alapra s ekkor nem fog rombadőlni 
soha. 

Vonja az elért — siker még jobban kor-
mányunk figyelmét a tanítóságra ; méltánylás 
mellett, segítő karok gyámolítása mellett — 
kedvesebb leend a fárasztó munka. 

Szolgáljon a tanítóság ezen új Közjava 
úgy a czél fenségével, mint a kivitel bámu-
latraméltóságával, valamint az elérendő ered-
mény a nemzet, erősbödésére való hatásával 
buzdító például a társadalom más rétegű 
elemeinek is. 

Nyugtasson meg mindnyájunkat — e hajlék 
mikép a létrehozási munkában gyermekeinkért 
azok jövőjének biztosításáért a lehetőt meg-
tenni el nem mulasztottuk. 

Péterfy S. nevét kegyelettel ejtse ki a 
halandó e „Ház"-ba lépésekor. Az ő agyában 
fogamzott meg az eszme; az ő nemes szivé-
ben érlelődött; az ő vasakaratában, buzgó 
munkásságában nyert megtestesülést. 0 volt, 
ki nagy Széchenyinken túltéve — 100 ezrekre 
menő vagyont koldult össze a néptanítóságnak 
Neki emelt a tanítóság e „Ház"-zal szobrot 
Erczből valónál fényesebbet, márványnál éke-
sebbet ; oly szobrot, mely élő lelkekkel lesz 
telides-tele és állani fog — „míg magyar lakja 
a vérrel áztatott mezőt." 

Zarándokhelyül tekintse „Ezt" a tanítóság 
melyet az erő- és kötelességérzet fejlesztése 
s a háladatos kegyelet lerovása végett koron-
kint meglátogasson és az ott levő munkásélet 
szolgáljon enyhítő balzsamul netáni sajgó 
sebére. 

Ereklye, gondosan őrzött ereklyekép vésessék 
be a „Ház" az egész nemzet szivébe. Fentar-
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tani, megőrizni váljék kötelességévé minden 
honpolgárnak. Nagyban fog hozájárulni ez 
ahhoz, hogy a közoktatás szükségessége köz-
érzületté legyen és hogy az utókor hálás 
kegyelettel emlékezzék a mai nap faradokra 
s lépcsőfokává fog lenni így e tudat a jövő-
ben fokozódó munkásságból eredő nemzeti 
feladatok minél sikeresebb megoldásának. 

Lebegjen e „Ház" fölött a magyar nemzet 
őrző angyala és erős karjaival övedze körül 
a zengzetes nyelvünkön ki nem fejezhető 
nemzeti Géniusz szelleme; védessék tűztől, 
víztől, rossz és gonosz ember szándékától 
végtelen időkön keresztül. 

Es a kik ott nem lehettetek, bízzatok meg 
az általunk látottakban. Lakits, Ujváry, Józsa 
M., Kozma L., Bill J., Sneider J., Vass M., 
Smidt B., Tályai Gy., Garami B., Dobó S., 
Schön J., Schenk J , Só falvi L., Bartha K., 
stb. stb. díszes társaság szemmel szerzett 
tapasztalata legyen bizonyíték arra, mikép 
lelkesedéstek s fillértek — jó helyen van! 

Imádkozzatok, dolgozzatok és ez év novem-
ber 19-én feljöjjetek: hogy a megnyitáskor — 
örvendezhessetek! 

(Újpest.) Jőzsa Dániel. 

<eX$K3e 

„Szeretet asztala". 
A „Tanítók Háza" áll. 
Megteremté az a csodálatos lelkesedés, 

melylyel fogadta a tervet az ország tanító-
sága. Megnyílik november 19-én. 

Szinte hihetetlen, annyira meglepő, any-
nyira váratlanul jött. 

Most látom én, hogy a félelmességig 
hatalmas nép vagyunk mi, ha összefogunk. 
„Egy patak nem bírhat hajót, de bírja száz, 
ha összefolyt; egy ember sem hírhat nagyot, 
de bírja száz, ha egybeforrt". Most látom, 
hogy a mi szent hevületünk szikla, melyre 
a Szeretet felépítheti gyermekeink közös 
templomát. De előbb meglátták ezt jó Péterfy 
Sándor és társai. Mégis, mielőtt belefogtak 
volna a nagy vállalkozásba, még egy utolsó 
szemlére ereszték ki őrszemeiket. Miként 
Mózes és Áron elküldték Józsuét és Kálebet, 
hogy kémleljék ki azt a földet, melyet el 
akarnak foglalni: azonképen elmenének a 
tanítóegyesületbe, ki az országban tartott 
tanítógyülésetekbe Ujváry Béla és Göőz József, 
hogy saját szemeikkel lássák a tanítóság 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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lelkességét, ha nem szalmatűz-e, erejét, ha 
tartós-e ? S a mikor viszatértek, a vezér-
karnak arról számolhattak he, hogy roppant 
erős, tüzes és áldozatrakész a mi népünk; 
hogy tud ez a nép a nemes eszmékért 
hevülni, gyermekeiért kész koplalni, nélkü-
lözni és dideregni; s hogy e népre, mint 
sziklára, bátran felépíthető a Tanítók Háza. 

Hát akkor . . . Isten nevében előre! 
És bevezetének minket a vezérek az igéret-

földére, legelői a magyar tanítóság őszhajú 
Mózese •— Péterfy Sándor. 

A Tanítóit Háza áll. 
Már most pihennünk kellene egy kissé a 

nagy munka után, miként Árpád magyarjai 
tevék, a mikor átjutottak a Kárpátokon. 
Azonban mi nem nyughatunk. Drága nekünk 
minden perez. Évtizedek mulasztásait kell 
helyrehoznunk. 

Mert még csak Budapesten a főiskolákon 
tanuló fiainknak van házuk. 

De hol vannak még az internátusok? 
Kalocsa megkezdte, Nagy-Várad folytatja, 
Szombathelyen is terveznek ilyent. Csakhogy 
nehezen megy az, a mikor így szétszóródik 
a tanítóság ereje. 

Pedig kellenek, nagyon is kellenek ezek 
az internátusok a középiskolába járó gyer-
mekeinknek. Haj, de így egy-egy internátussal 
biztos alapon csak 20—30 év alatt készül-
hetünk el! Pedig — add Uram Isten a 
segítést, de mindjárt! Most szeptember elsejére 
már, a mikor gimnáziumba kell adni a fiút, 
polgáriba a leányt. Egy tanító-apa sem 
gondol először az egyetemre. Csak a közép-
iskolát végeztethessük el a fiukkal, érettségi 
legyen egyszer a kezökben, megélnek azok 
már. A leányoknak elég lesz egyelőre négy 
polgári osztály. Ha minden gyermekemmel 
csak eddig vihetem, már akkor is nyugodtan 
fogok meghalni. Szent tűzzel és buzgalommal 
fogom szolgálni nemzetemet halálomig, ha 
abban megnyugtat valaki, hogy a fiaimnak 
lesz érettségije, a leányaim pedig teljes állam-
segély mellett bejutnak a tanítónőképzőbe. 
Én nem akarok ennél többet, de ennyit, azt 
hiszem, jogosan el is várhat nemzetétől 
minden tanító. 

Nem akarok én egyszerre nagyot; nem 
akarom én, hogy gyermekeim kényelemben 
neveltessenek; itthon sincs luxus, csak bár 
kenyér és ruha legyen. És azt hiszem, hogy 
minden falusi tanító így gondolkodik, és 
megelégszik akkora segítéssel, ha közép-
iskolázó gyermekei ingyen élelmezést kapnak. 
Ruha, könyv, mosás, szállás majd csak kikerül 
tőlünk valahogy, de az — élelmezés! Ez a 
fontos dolog; ez az, a mi megdöbbenti 

a falusi tanító-apák szivét. A gyermekeinknek 
városban történő élelmeztetését nem bírja 
el a falusi tanító erszénye. Ez az a rette-
netes, észbontó, testet-lelket pusztító gond, a 
melybe beleőrül sok tanítószüle. 

Dolgozzunk a tanítók két Házán, munkál-
kodjunk az internátusok létesítésén foly-
tonosan, de a mellett — tekintve az azonnali 
segítés sürgősségét, fontosságát — a közép-
iskolázó gyermekeinknek szerezzünk már 
szeptember elsejére ingyen élelmezést. Hiszen 
ehhez csak jó szivek kellenek. 

Nem látjátok-e atyámfiai jó Péterfy apánk 
és társai működését ? Nem kiséritek talán 
figyelemmel az ő „Menza Akadémiká'-jukat ? 
A jószívű budapesti vendéglősök ember-
szeretete nem hat-e meg titeket, atyámfiai ?! 
Lám Péterfy és társainak nem derogál 
ebédeket kunyorálni — a más ember gyer-
mekei számára. A mult iskolaévben is az 
emberszeretet horgával 82 jószívű korcsmárost 
fogtak meg, — hogy áldja meg az Isten 
mind a két kezével a koldulókat is, az ada-
kozókat is! Avagy nem látjátok és olvassátok 
ti mindezt, ti középiskolás, városi tanítók ? 
És ha látjátok: nem tud ez titeket hasonló 
lelkesedésre és tettre buzdítani'? . . . titeket, 
kiket az Isten középiskolás városba juttatott. 
A ti ilyes gondotokat levette az Isten feje-
tekről és ti ezért hálául az irgalom, a 
könyörület és szeretet nevében nem iparkod-
nátok könnyíteni a falun működő kartársaitok 
nehéz helyzetén ? ! . . . El nem hiszem, hogy 
ne segítenétek, csak nem jutott eszetekbe 
talán a módozat. 

Mondok én egyet nektek, középiskolás 
városi tanítók. Nem kívánom én, hogy ti 
rögtön állítsatok a várostokba internátust, 
házat, kaszárnyát, nevelőintézetet a falusi 
tanítók gyermekei számára. De igenis kívá-
nom, hogy egyesüljetek, szövetkezzetek és 
pedig azok, a kik hangadók, a kiknek nyomós 
a szavuk, méz az ajkuk, arany a szájuk és 
befolyásosak. Alkossák meg ezek és hozzák 
össze a „Szeretet asztalá"-t már szeptem-
berre. Menjenek el az egyesület tagjai tehetős 
emberbarátokhoz, kérjenek tanítók fiai számára 
tőlük heti egy-két napi teljes élelmezést s 
így hozzanak össze egy gyermeknek egész 
évi biztos asztalt. 

Teszem: az egyik jószívű uri család egy 
gyermeknek egész éven át ad élelmezést 
hétfőn és kedden; a másik szerdán, a har-
madik csütörtökön, a negyedik pénteken és 
szombaton, az ötödik vasárnap. Egy fiúnak 
az élelmezése így biztosítva van egy hétre 
és egy évre. így következik a másodiké, 
harmadiké, ötödiké. (Ötnél több tanítófiu 



3 5 . SZÁM. NÉPTARÍTÓK LAPJA. 13 

aligha kerül össze egy középiskolás városba.) 
Ha pedig olyanhoz vezet titeket az Isten, a 
ki egy gyermeknek egész héten és éven át 
ad ingyen élelmezést, hát ez annál nagyobb 
szerencse; ott már az Isten keze dolgozott 
előttetek, csak azt várta, hogy ti nyissátok 
meg az illető szivét. 

De gyűjtsetek pénzadományt is azoktól, a 
kiknek kényelmetlen az ilyen kosztadás. Ez-
zel a pénzzel pedig segítsétek a polgárisko-
lába járó leánytanulókat. Mert tudjátok ti jól, 
hogy — lány nem mehet házalni. A fiukhoz 
hozzáülik. Sem a fiúnak, sem szüleinek, sem 
a tanítói állásnak nem derogálhat az ilyen 
házalás, akkor, mikor Budapesten egyetemi 
polgárok nem pirulnak leülni jószívű korcs-
márosok asztalához. Egyébiránt is, a ki a 
könyörület kezéből ilyen segítést restel el-
fogadni, az ne nyúljon utána, nem erőszak; 
a ki ezen szégyenkezik, annak nincs szüksége 
segítésre. Csak az anyagi jólétnek örvendő 
tanító büszkeségét sértheti az ilyen alamizsna. 
A ki rá van utalva, az bátran elfogadhatja, 
mert biztosítva lehet arról, hogy sem a kar-
társai, sem áz okos emberek szemében nem 
lesz kisebb az értéke azért. 

Jókai meséli egyik novellájában a komá-
romi főiskoláról, hogy a mikor az idő és 
háborúk elpusztították az alapítványokat, ak-
kor előálltak a városi jószivek, s a diákok 
kondérokban hordták be az ételt a főiskolába, 
így éltek meg a tanárok is, tanulók is. így 
nevelődtek a nagy embereink. Mert rendesen 
az így nevelődöttekből lesznek a nagyok, 
nem a kényelemben élőkből. 

Magam is tudok ehhez hasonlót. Csáktor-
nyán a mikor tanítóképzőbe jártunk, az a jó 
szokás uralkodott a városi zsidócsaládoknál, 
hogy zsidó tanítónövendékeket ilyen házaló 
koszttal tartottak fenn. Az ifjak a négy éven 
át így jutottak oklevélhez. Es talán meg-
fogyott ezzel az intézet tekintélye vagy az 
ifjaké ? Nem. Okos embernek eszébe sem jut 
ilyenen megütközni. 

Én tehát szivem egész melegével arra ké-
rem fel a tanítóegyesületeket, főképen a 
középiskolás városi tanítókat, hogy az inter-
nátus kérdésével kapcsolatban karolják fel a 
„Szeretet asztala" létesítését is, és tartsák ezt 
fenn nemzedékről-nemzedékre mindaddig, a 
míg az internátus nem veheti át gondjaikat. 

A könyörület, a szeretet nevében keljenek 
útra, az Isten az velők lesz. Hiszen embernél 
ha van könyörület, Istennél csak úgy van 
irgalom. 

Iléztolli M. 

-

I R O D A L O M . 
Megjelent a Nagy Képes Világtörténet 34-ik 

füzete. A tizenkét kötetes nagy munka szer-
kesztője Marczali Henrik, egyetemi tanár, a 
görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay 
Gyula akadémikus. Egy kötet ára díszes fél-
bőrkötésben 8 forint; füzetenkint is kapható 
30 krjával. Kapható a kiadóknál (Eévai test-
vérek, irod. int. r.-t. Budapest, VIII., Üllői-
út 18.) s minden hazai könyvkereskedés út ján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közok ta tásügy i m i n i s t e r : 

Köszönetét nyi lvání tot ta : Hámos László 
gömörkishontmegyei főispánnnak, a ki a hámos-
falvi ág. h. ev. népisk. czéljaira 500 f r tos 
adományt t e t t ; a rimaszombati takarékpénz-
tárinak, a mely a Gizella-óvodának 30, a közs. 
fíu- és leányiskolái alapra 50—50, összesen 
130 frtot adományozott; Majer Imre újvidéki 
nagyszállodásnak, a ki az újvidéki áll. polg. 
és felső keresk. isk. 5 szegenysorsú tanulóját 
egész éven át ebéddel és vacsorával ellátta. 

Kinevezte: Fejér Sándor oki. tanítót a 
tarnói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Ur-
bans zhj Ida oki. tanítónőt a tótpelsőczi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Sebesztha Róza 
oki. polg. isk. tanítónőt a breznóbányai áll. 
polg. leányisk.-hoz a XI. fiz. oszt.-ba segéd-
tanítónővé ; Mátis János oki. tanítót az apá-
czai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Schuck 
Imre oki. tanítót a szalonaküveghutai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Schrödl Teréz oki. 
tanítónőt a sonkolyosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Gyerkes Mihály, Szegedi Károly 
és Nágler Matild okleveles tanítókat, ille-
tőleg tanítónőt az alsó-sófalvai állami elemi 
népiskolához rendes tanítókká, ill. tanítónövé ; 
Czukrász Róza oki. tanítónőt a mátyásföldi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Baltzár 
Ágostont, megbízva őt az igazgatói teendőkkel, 
Emresz Róbert, Valentényi György, Stodolnik 
János modori közs. polg. isk. tanítókat, a 
modori áll. polg. fiuisk.-hoz a X. fiz. oszt. 
IH. fokozatába r. tanítókká; Muhtj Sándor, 
Polonyi Mátyás, Balogh Mihály, Bozsik Béla, 
Jeszenszky Gyula, Kelemen Bertalan, Körösi 
György, Magyary Gyula, Nigrinyi Ferencz, 
Oresko Dezső, Szabó Lajos, Szőcs János, 
Udvary Ferencz, Zélenka János, Vass Alajos, 
Eördögh Olga, Gömkösiné-Parizsa Róza, Holg-
schuch Ida, Kautz Ida, Kindlovich Emilia, 
Kiss Vilma, Letanóczky Julia, Magyary 
Gyuláné szül. Vigrinyi Jolán, Muhy Sándorné 
szül. Kovács Mária, Orescó Dezsőné szül. 

| Verfeld Anna, Pechán Józsefné szül. Szittner 
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Anna, Schröder Izabella, Széváld Mihályné 
szül. Slóberda Vilma, Varga Gyuláné szül. 
Weiner Emma, Visslay Róza szolnoki, Mo-
hács István czibakházi közs. el. isk. tanítókat 
ill. tanítónőket a szolnoki áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónőkké; Keuler József 
oki. rajztanítót a pinkafői áll. polg. isk.-hoz 
a XI. fiz. osztályba segédtanítóvá; özv. Kar-
ricné-Bakits Sarolta oki. tanítónőt a czegléd-
berczeli áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Berzsi Géza oki. tanítót a bágyi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Than Irma kecskeméti 
áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítónőt az új-
pesti áll. polg. leányisk.-hoz a X. fiz. oszt.-ba 
r. tanítónővé; Tünk Etelka oki. tanítónőt a 
tanyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Tus-
kán Mátyás oki. tanítót a nagyköveresi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte : Miklússy Ferencz nagyköveresi 
áll. el. isk. tanítót a gercselyi áll. el isk.-hoz 
jelen minőségében; Kró'szGizella fehértemplomi 
áll. polg. isk. r. tanítónőt jelenlegi minőségé-
ben a kismartoni áll. polg. leányisk.-hoz; 
Oravszky Etel kismartoni áll. polg. isk. r. 
tanítónőt jelenlegi minőségében a miskolczi 
áll. polg. leányisk.-hoz; Szalag Etelka czeg-
lédberczeli áll. tanítónőt a monori áll. el. 
isk.-hoz; Pintér Lujza orosházi áll. polg. isk. 
segédtanítónőt jelenlegi minőségében a nagy-
károlyi áll. polg. leányisk.-hoz ; Kramer Gyula 
beszterczei áll. segélyezett közs. polg. isk. 
r. tanítót jelenlegi minőségében a pásztói áll. 
polg. fiuisk.-hoz; Józsa Dánielné szül. Bisztri-
csányi Jozéfa gyerővásárhelyi áll. el. isk. 
tanítónőt az újpesti Baross-utczai áll. el. 
isk.-hoz; Asztalos Lajosné újpesti áll. el. isk. 
tanítónőt a soroksári áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Schlögl Henrik 
szenthelenai áll. segély, közs. isk. tanítót 
jelen állásában; Bonszky Lukács karán-
sebesi áll. polg. isk. igazgató-tanítót igazgatói 
minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Kabáczy János 
sztrabicsói áll. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 430 fr tot ; Mincsik József mikóházai 
gör. kath. el. isk. elaggott tanítónak évi 
230 fr t ; Jelencsics János szentgáli és szent-
iváni munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
470 frtot; Tőkés Istvánné szül. Kucsovszky 
Veron nagyváradi közs. óvónőnek évi 550 
forintot; Fogl Mihály hódsági r. kath. 
tanítónak évi 430 frtot; Nóvák János pelej-
tei munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
290 frtot; Kundráth Mihály alsógagyi gör. 
kath. tanítónak évi 350 fr tot ; Törtely Ferencz 
bácsmartonosi r. kath. tanítónak évi 600 f r to t ; 
Köleszár Zsuzsánna holubinai áll. el. isk. mun-
kaképtelen tanítónőnek évi 250 frtot; Csorna 

György szolnocskai munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónak évi 510 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt endedélyezett: 
néh. Szrncsik Antal bagotai nyugdíjazva 
volt r. kath. tanító özvegye, szül. Thésán 
Erzsébetnek évi 150 fr tot ; Vavró Alajos 
szabadbattyáni r. kath. volt tanító özvegye, 
szül. Makk Ágnesnek évi 267 frtot. 

Árvaliázba való fölvételét elrendelte: 
Vavró Alajos szabadbattyányi r .kath. volt 
tanító Ilona nevü kiskorú árvájának a kolozs-
váriba ; néh. Vajda István mákói áll. el. 
isk. volt tanító Irma nevü árvájának a 
kolozsváriba és István nevü árvájának a 
kecskemétibe ; Szolomajer József volt Wenck-
heim-pusztai róm. kath. tanító Matild nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe; néhai 
Markovics József volt szuchai el. isk. tanító 
Tódor és Etelka nevü 2 kiskorú árvájának a 
kecskemétibe egyidejűleg; néh. Bizub Béla 
volt kolacskói r. kath. tanító Francziska nevü 
árvájának a kecskemétibe; Szemák János 
mihálkai volt gör. kath. tanító Irén nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. 
Kompis József dovallói volt ág. h. ev. tanító 
Izabella nevü árvájának a kolozsváriba; néh. 
Egeli Márton tasnádszántói r. kath. volt 
tanító Gizella és Ernő nevű árváinak a 
kecskemétibe; néh. Buzsicska Sándor, lédeczi 
r. kath. tanító Piroska nevü árvájának a 
a kolozsváriba. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szíves tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kívánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
P. V. 1. A mit ön javasolt, helyes. Kivitelét 
az iskolafentartó hatóságtól kérje. 2. Ez is 
attól függ. 3. Mint a többi osztály, heti hét 
órán át tanítandó. 4. Ha nincsenek iparos 
tanulók, csak akkor. 5. Kötelezhető, ha a 
növendékek száma és előképzettsége szük-
ségessé teszi. 6. Ez is a tanítványok száma-
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tói függ, meg a község pénzügyi viszonyaitól. 
7. Nem rövidítheti meg a tanítás idejét. Az 
iskolafentartóhoz. 8. Nem szabad. A „jegyzet" 
rovatába kell írni. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Délmagyarországi Tanítóegyesület 

öt tagú küldöttsége, Schenk Jakab elnökkel 
élén, folyó hó 19-én d. e. adta át a tisztelet-
beli tagságról szóló oklevelet Nagy László 
tanítóképzőintézeti cz. igazgatónak és Ujváry 
Bélának, a Néptanítók Lapja szerkesztőjének. 
A kitüntetettek meghatottan mondottak köszö-
netet az őket ért megtiszteltetésért. Ujváry 
szerkesztő megemlékezett m. évi pancsovai 
látogatásáról, mely alkalommal meggyőződött 
arról, hogy a Délmagyarországi Tanítóegye-
sület a végeken nagy és fontos nemzeti kül-
detést teljesít. Ügy ő, mint Nagy László 
büszkeségüknek vallották, hogy ez erőteljes 
tanítóegyesületnek a tagjai lehetnek s Ígér-
ték, hogy a népnevelés ügyének továbbra is 
buzgó és hű munkásai maradnak. (Lapunk 
mult számából tér hiánya miatt maradt ki.) 

— Egy érdemes taiiféríiu: Erdélyi Károly 
kézdivásárhelyi polgári iskolai igazgató vonult 
nyugalomba s ez alkalomból tisztelői Kézdi-
Vásárhelytt 120 terítékű búcsúvacsorát, az 
árvaház, menház és kórház intézősége pedig 
búcsúebédet rendeztek a Kézdi-Vásárhelyről 
Balaton-Almádiba távozó igazgató tiszteletére. 
Erdélyinek nagy érdemei vannak a kézdi-
vásárhelyi felső nép- és polgári iskola körül, 
melyet 1873 óta igazgatott és virágzóvá tett. 
Társadalmi és irodalmi téren is nagy tevé-
kenységet fejtett ki : szerkesztett helyi lapot, 
alapított közművelődési egyesületet, közre-
működött a gazdasági egyesület megalkotásá-
nál, Altorja község mintagazdaságának fel-
ügyelőjevolt. Gazdasági munkáival, így „Mező-
gazdasági népszerű kézikönyvével", sok helyre 
egészséges elveket vitt a vidék gazdálkodásába. 
Tanult, értelmes gazda volt. Sokat fáradozott 
a háromszékvármegyei tanítótestület szerve-
zése körül is és előbb alelnöke, majd elnöke 
volt. Kívánjuk, hogy Erdélyi Károly a jól 
megérdemlett nyugalmat sokáig és egészség-
ben élvezze! 

— Követendő példa. A mezőbándi állami 
isk. igazgató-tanítója: Hartha Lukács a tanuló 
ifjúsággal jótékonyczélú szini előadást ren-
dezett folyó hó 19-én, a mely igen szépen 
sikerült. A tiszta jövedelem 43 frt, melyből 
az állami iskola növendékeinek tornaczipőket 
vesznek. így már 50 tanuló teljesen el van 
látva tornaruhával. A derék igazgató a megyei 
kir. tanfelügyelő emlékére „Deák Lajos" nevet 
viselő 210 korona alapot tevő tőkét létesített 
a bándi közönség jóindulatú adományából, a 
jó erkölcsű, jó magaviseletű, kitűnő növen-
dékek megjutalmazására évzáró vizsgálatok 
alkalmával. — Az ily előadásoknak a Tanítók 
Háza javára országszerte való rendezésére 
hívta föl a járáskörök elnökeinek figyelmét 
az a határozati javaslat, a mit a M. T. Orsz. 
Bizottsága f. hó 20-iki ülésén egyhangúlag és 
nagy lelkesedéssel elfogadott. Ajánljuk vidéki 
kartársainknak az ily példák követését! 

— A Szathmáry-alap számadásainak meg-
vizsgálására tudvalevőleg 3 tagú bizottság 
küldetett ki; addig is, mig e bizottság 
munkálatát elvégezné, kötelességemnek tar-
tom a következő nyilvános számadás közzé-
tételét : Folyó évi augusztus 25-ig befolyt ösz-
szesen 2724: frt 92 kr, ebből a Néptanítók 
Lapja útján 2582 frt 27 kr, a M. T. 
Kaszinója útján 142 frt 65 kr. Gyümöl-
csözőleg el van helyezve: Pesti Első Hazai 
Takarékpénztár terézvárosi fiókpénztáránál: 
32.077. szám, m sorozat, M. XXXIII. tőke-
könyv alatt 2205 frt; ugyanott 44.599. sz., 
m sorozat M. 45. tőkekönyv alatt 65 frt 
8 kr; ugyanazon takarékpénztár erzsébet-
városi fiókpénztáránál 58.789. sz., k sorozat, 
K. 59. tőkekönyv alatt 311 frt 65 kr ; kiadás 
volt eddig 128 frt 20 kr; pénztári készlet 
14 frt 90 kr — 2724 frt 92 kr. — 
Ujabban adakoztak: Cseh Imre 50 kr; Ondra 
György 5 kr ; Szűcs Gyula 50 kr; Torda-
Aranyosvármegye kir. tanfelügyelőjének gyűj-
tése: 13 frt 10 kr (ehhez járultak: Fodor 
András (Toroczkó) 50 kr ; Némethy Eliz 60 kr ; 
Buzogány Elek 50 kr; Verner Jenő (Topán-
falva) 50 kr ; Lázárné-Szabó Luiza (Offen-
bánya) 50 kr ; Erőss Antal (Offenbánya) 1 f r t ; 
Székely László (Torda-Szent-László) 50 k r ; 
Bavai Jánosné (Torda-Szent-László) 50 k r ; 
M. Kossá Kálmánné (Torda-Szt-László) 50 k r ; 
Borbély József 20 k r ; Weinrichné-Veress 
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Emma (Alsó-Jára) 20 k r ; Tidogdiné-Nagy 
Ilona (Alsó-Jára) 30 kr ; Tulogdi Pál (Alsó-
jára) 30 kr; Zöldné-Máthé Teréz (Várfalva) 
30 kr ; Gálffy Ferencz (Várfalva) 50 kr; 
Csegery Elek (Ar.-Rákos) 20 kr; Kiss Irén 
(Ar.-Rákos) 40 kr; Gálfalvi Ferencz (Cseger) 
30 k r ; Csikyné-Taná Luiza (Toroczkó-Szent-
György) 50 kr ; Csiky Viktor (Toroczkó-Szent-
György) 50 kr; Bartha Géza (Székely-Földvár) 
50 kr ; Thuróczy Erzsi (Székely-Földvár) 50kr ; 
Bcdoghné-Zahariás Gizella (Felvincz) 50 kr ; 
Endes Klára (Felvincz) 1 f r t ; Mátyás Jenő 
(Felvincz) 50 kr ; Molnár Berta (Maros-Décse) 
50 kr ; Nagy Gáborné (Gerend) 20 kr ; Pál 
Bálint (Gerend) 20 kr ; Papné-Bartolis Mari 
(Sz.-Kocsárd) 20 kr ; Bende Béla (Sz.-Kocsárd) 
20 kr = 13 "frt 10 kr). Budapest, 1899 
augusztus 25-én. Ujváry Béla, mint a Szath-
máry-síremlék és alap pénztárosa. 

— Keleti Kereskedelmi Akadémia. A 
Hivatalos Közlöny utóbbi száma egy új kul-
turális intézmény felállítását jelzi. A Keleti 
Tanfolyam,, mely egyébként már nyolcz év 
óta végzi keleti kereskedelmünkre nézve oly-
annyira fontos feladatát, szervezetében ki-
bővült, főiskolai jelleget kapott és a mai 
naptól kezdve mint Keleti Kereskedelmi Aka-
démia szerepel. Csak elismerés illetheti a 
közoktatás- és kereskedelemügyi kormányun-
kat, mint ez állami intézet megalapítóit és 
fentartóit, kik Baross Gábor ezen alkotását 
dicséretes buzgalommal fejlesztik. A bécsi, 
berlini, nápolyi és párizsi keleti intézetek 
mellett íme nekünk is van egy magasabb 
fokú keleti intézetünk, melynek predesztinált 
hivatása, hogy a magyar ipart és kereskedel-
met a kelet piaczaira terelje. Alig is van a 
keletnek jelentékenyebb kereskedelmi városa, 
a hol buzgó munkálkodásban ne lelnők a 
volt Keleti Tanfolyam egykori növendékeit a 
Magyar Kereskedelmi Muzeum keleti kiren-
deltségeinél. Néhány éve csak, hogy Falk 
Miksa áll ez intézet felügyelő-bizottságának 
az élén, a ki azonkívül, hogy számos előnyt 
és dicsőséget juttatott az intézetnek, arra is 
kiterjesztette figyelmét, hogy a hallgatók ed-
digi szűk működési körét kiterjeszsze, és hogy 
konzulátusainknál is nyerjenek alkalmazást. 
Buzgó munkatársa volt eme törekvéseinek 
az intézet igazgatója, dr. Kunos Ignácz is, s 
az ő buzgalmuk eredményezte azt, hogy a 
Keleti Kereskedelmi Akadémia végzett hall-
gatói előtt a muzeumi kirendeltségeken, a 
a magyar folyam- és tengerhajózási társaság 

keleti kikötőiben való alkalmaztatáson kívül 
konzulátusaink ajtai is megnyiltak. Ez a fő-
intézet, melynek hallgatói nemcsak elméleti, 
hanem egymást követő tanulmányutak révén 
a gyakorlati működésre is nyernek kiképez-
tetést, szakavatott tanerők vezetésére van 
bízva. A Balkán államok keleti nyelvein kívül 
jogi, kereskedelmi, népismei és konzuli ügyek 
tanulásával is foglalkoznak. Oly nemzedék ki-
képzése a főczél, mely kelet országaiban őre, 
propagálója és hivatott képviselője legyen a 
magyar ipar és kereskedelem érdekköreinek. 
A két minister elismert buzgóságától bizton 
remélhetjük, hogy a további fejlesztésről is 
gondoskodni fognak és ez által a társadalom 
figyelmét is fölhívják ez új alkotásukra, mely-
lyel a főbb európai államok hasonló czélú 
intézményei közt bátran foglalhatunk helyet. 

— Az Eötvös-alapra 1899 április 1-től 
1899 junius 30-ig perselyekből befolyt: Be.se-
rédy-utczai leányiskola 1 frt 32 kr ; Baross-
utczai I. sz. k. e. iskola 8 frt 64 kr. — Taní-
tók gyűjtöttek és adakoztak az Eötvös-alap 
javára 1899 április 1-től junius 30-ig: Kiss 
Gyula Léva 1 f r t ; Bakonyv. ev. tan.-egyl. 
Csóth 2 f r t ; Sipos J. Pécs 27 frt 75 kr; 
Szirákköri ág. h. ev. tan.-ért. Vanyarcz 1 frt ; 
Varga Dénes Torda 9 frt 24 kr ; Szolnok-
Dobokam. tan.-egy. Deés 6 fr t ; Ebenspanger 
János F.-Lövő 4 f r t ; áll. polg. leányiskola 
Hódmező-Vásárhely 1 f r t ; Licskó Adolf Felső-
baka 1 frt 33 kr ; Thomay József Szeged 
1 f r t ; mezőföldi ev. ref. tan.-egyl. Enying 
4 frt 10 kr ; Csanádm. tan.-egyl. Makó 17 frt 
50 kr. Schmidt Albin, pénztáros. VII. ker., 
Wesselényi-utcza 42. sz. 

— Gyűlések. A nógrádmegyei tanítótestület 
salgótarjáni köre 1899. év szeptember 7-én 
reggel 9 órakor Zagyván a községháza nagy-
termében tartja rendes őszi gyűlését. — A 
vasvármegyei ált. tanítótestület Szentgotthárd—-
németújvári járásköre őszi közgyűlését folyó 
évi szeptember hó 13-án d. e. 10 órakor 
Németújváron, a róm. kath. iskola tantermé-
ben tartja. A Tanítók Háza és az Eötvös-alap-
ról Szelestey Sándor értekezik. 

T a r t a l o m : 1899—1900. Ember János. — Új rend-
tartás népoktatási intézeteinkben. Korody Ferencz. — 
A művészeti oktatás gyakorlatban. György Aladár. — 
Az osztott iskola tanterve. H. — Egyesüljünk. Duntiy 
László. — Javadalmazások hirdetése. Janovszky L. — 
Egyesületi élet. — S z ü n ó r a : Iskolai óv kezdetén. 
Tarcsafalvi Albert. — A Tanítók Házában. Józsa 
Dániel. — „Szeretet asztala". Régtolli M. — Irodalom. 
— Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LA IMA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjuk ia 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEB., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL1-TÉB 3. 

K é z i r a t o l t a t n e m acLimli: v i s s z a . 

Államsegély kezelése. 
A felekezeti iskolák állami segélye-

zése szempontjából meg kell szűnnie 
az öt év leforgása alatt alaptalannak 
bizonyult minden aggodalomnak és fél-
tékenységnek. S mint a tények mutat-
ják, ez szűnő félben is van, illetőiig 
nagyrészben meg is szűnt. Évről-évre 
mind sűrűbben és sűrűbben veszni 
igénybe az államsegélyt. 

És ez rendén van. Mert az állam-
segélyvalóbanjótétemény első sorban az 
érdekelt tanítókra nézve, másodsorban 
az azt igénybe vevő iskolafentartókra. 
Az elsőkre, mivel ők élvezik, az állam-
segély erejéig könnyítve van gondjaikon; 
az utóbbiakra pedig azért, mivel így 
iskolájuk nem kénytelen képzett tanítót 
nélkülözni, illetve nincs az örökös 
személyváltozásnak annyira kitéve. E 
tények pedig annál örvendetesebbek, 
mivel a már egyszer államsegélyben 
részesült iskolafentartóknak, illetve taní-
tóiknak annak elvesztése miatt nem kell 
aggódniok. 

Tanítói fizetés kiegészítésére és a kor-
pótlékokra a folyó évi augusztus hó 
végével esedékessé vált államsegélyek 
továbbra való utalványozása, a mint 
kilátásba helyezve volt, éppen most van 
folyamatban. Erről az érdekelt iskola-
fentartók a megyei közigazgatási bizott-
ságuk útján vagy már vették, vagy 

pedig rövidesen veendik az értesítést, 
hogy: 1. tanítói fizetés kiegészítésére 
a már eddig élvezett államsegély további 
intézkedésig, vagyis mind addigra utal-
ványoztatott, míg akár az iskola, akár 
pedig annak fentartója visszonyaiban 
változás nem áll be; 2. tanítói korpót-
lékokra pedig, a kié az első ötévi idő-
tartamra eddig még nem utalványoz-
tatott, az első ötévi cziklus végéig, 
vagyis az 1903-ik év deczember 81 -ig 
terjedő időre az államsegély, a már 
jelzett feltétel mellett szintén folyó-
síttatott. 

A jelzett két czímen utalványozott 
államsegélyek felhasználására és keze-
lésére nézve az illetékes iskolaszéki 
elnökök, a viszonyok nem változása ese-
tére, kapnak ugyan utasítást, de nem 
egyúttal az előre nem látható körül-
mények beálltára. Ennélfogva az első 
öt év alatt e tekintetben fölmerült 
esetek alapján, nem tar t juk fölösleges-
nek az illető tanítók, főleg pedig az 
iskolaszéki elnökök érdekében nézetünk-
nek kifejezést adni, annyival is inkább, 
hogy utasítás és ministeri rendelet értel-
mében, mulasztás/vagy visszaélés okozta 
minden kárért, mely abból az állam-
kincstárra háramolhat, az iskolaszékek 
egyetemleges tagjainak vagyoni fele-
lőssége mellett szavatolnak. De meg, 
hogy felvilágosítólag hassunk azokra, a 

Lapunk 86-ik számához két melléklet van csatolva. 
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kik az államsegély megszabott kezelését 
és kiszolgáltatását illetőleg, esetleg más 
nézeten vannak. 

így pl. némi visszatetszést szül egye-
seknél az a körülmény, s mintegy bizal-
matlanságot látnak abban, hogy az 
államsegélyt, az állami tanítók fizetésé-
hez hasonlóan, a felekezeti tanítók is 
nem önmaguk közvetetlenül veszik föl 
a kir. adóhivatalnál, hanem az iskola-
széki elnökök útján kapják. Hogy jogo-
sult-e a bizalmatlanság föltevése, lássuk 
a dolgot közelebbről. 

Az államsegélyt, akár fizetéskiegészí-
tésre, akár pedig korpótlékra, nem a 
tanító, hanem az iskolafentartó kapja, 
még pedig annak a tanítónak fizetés-
kiegészítésére, illetve korpctlékára, a ki 
az általa fentartott iskolánál alkal-
mazásban áll. Ha tehát államsegélyt 
élvező tanító ebbeli állásáról lemond, 
attól a naptól, a melyen állását ott-
hagyta, rá nézve az államsegély meg-
szűnt, ahhoz az államon kívül másnak 
köze nincs. Ennélfogva az államsegély 
semmi más czélra föl nem használható, 
csak a mire utalványozva volt, t. i. 
kizárólag tanítói fizetés kiegészítésére, ille-
tőleg a korpótlék födözesére, még pedig 
csak is azéra és csupán addig a napig, 
míg az illető tanító, a kinek nevére az 
államsegély engedélyeztetett, ebbeli állá-
sában van. Tehát a korpótlék - állam-
segély sincs a felekezeti tanító szemé-
lyéhez kötve. A mint állásáról lemon-
dott, illetve elköltözött, a volt állásában 
élvezett korpótlék ő rá nézve megszűnt, 
de nem egyúttal az ahhoz való jogo-
sultság. Ez fenmaradt, de ezt kielégí-
teni annak az iskolafentartónak a 
kötelessége, már akár államsegélyből, 
akár önerejéből, a melynek tanítójául 
megválasztatott S ha a választó iskola-
fentartó e czímen élvez államsegélyt, 
részére a korpótlék folytatólagos utal-
ványozása onnan kéretik, de ha nem 
részesül e czímen az iskolafentartó 
államsegélyben, az esetben önerejéből 

adja meg neki a korpótlékot attól a 
naptól, a melyen állását elfoglalta. 

A fentartónak iskolájánál eddig gya-
korolt minden jogát a törvény, az 
államsegély daczára, épségben ta r t ja : 
meghagyja az iskola jellegét, a tanító-
választás jogát, a tanítói fizetés kiszol-
gáltatását s minden kötelezettség nélkül 
csak annyiban nyul segítőleg a hóna 
alá, hogy, a mennyiben a tanítói fize-
tést önerejéből kiegészíteni nem képes 
és az iránt folyamodik, a kórt összeget 
rendelkezésére bocsátja. Tehát nem a 
tanítót, hanem az iskolafentartót segé-
lyezi a tanító javára. 

Világos a dolog, hogy az államsegély 
a tanító kezéhez nem utalványozható. 
De minthogy az e czímen neki járó 
pénzhez a maga idején különben is 
biztosabban jut, mint bármely egyéb 
járandóságához s e tekintetben minden 
felelősség alól föl van mentve; a dolgon 
az egyáltalán mit sem változtat, ha 
nem is a kir. adóhivatalnál, de az 
iskolaszéki elnök közvetítésével kapja az 
államsegélyt. Egyébként, a hol az állam-
segélyt nem vették igénybe, de a hiányzó 
összeget önerőből kiegészítették, illetve 
megadták a korpótlékot, ott a tanító-
nak eszébe sem ju tha t a kiegészített 
fizetéstöbbletet, illetve korpótlékot mástól, 
mint iskolafentartójától várni. S hogy 
az iskola államilag segélyezve van, a 
tanítói fizetés kiszolgáltatása azért nem 
esik más elbánás alá. 

Ebből folyólag az iskolaszéki elnökök 
ebbeli eljárása sem vehető rossz néven, 
hogy egy egész tanévre felvett államsegélyt 
a tanítónak egy összegben kiadni vona-
kodnak. Erre a törvény értelmében nem 
is kötelezhetők; de meg sincs engedve. 

A törvény a tanítói fizetésnek havi, 
vagy negyedévi előleges részletekben való 
kiszolgáltatását hagyja meg. Az állam-
segélynek utalványozásáról szóló érte-
sítés vétele alkalmával, az iskolaszéki 
elnökök utasításul kapják, hogy az 
államsegélyt is, a tanító egyéb járan-
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dóságához képest, a törvényben meg-
szabott módozatok szem előtt tartása 
mellett szolgáltassák ki. Az állam-
segély kiszolgáltatásának módja ennél-
fogva vita tárgyát nem is képezheti. 

Különben az államsegély kiszolgál-
tatása tekintetében az iskolaszék elnöke 
korrektül akkor jár el, ha az egy ösz-
szegben fölvett államsegélyből az elmúlt 
hónapokra s egy évnegyedre előre járó 
összeget a tanítónak egyszerre adja oda, 
a többit pedig egyéb járandóságához 
képest, vagy azzal egyidejűleg a szokott 
módozatok mellett, de mindenkor meg-
felelő bélyeggel ellátott nyugtatvány 
ellenében. 

Bélyeges nyugtatvány ellenében azért, 
mert minden pénzbeli jövedelem után 
a kellő bélyegilleték egyszer lerovandó. 
Mivel a lelkész csakis kezelés végett 
veszi fel, számadás kötelezettsége mel-
lett, az államsegélyt, ebből tehát semmi 
haszna nincsen, az összeget a királyi 
adóhivataltól bélyegtelen nyugtatványra 
kapja. De a ki annak hasznát veszi, as 
tartozik a bélyegilletéket leróni, t. i. 
az államsegélyt élvező tanító. 

Az államsegély helyes felhasználásá-
nak igazolása czéljából az iskolaszék 
elnöke a tanítótól átvett bélyeges nyug-
tatvány okat további eljárás végett be-
mutat ja az illetékes megyei közigaz-
gatási bizottságnak, még pedig a fizetés-
kiegészítési államsegélyről, minthogy az 
tanévre van utalványozva, minden év 
szeptember folyamán, de legkésőbb okt. 
hó elejéig, a korpótlék-államsegélyről 
pedig, tekintve, hogy az polgári évre 
szól, legkésőbben a következő polgári 
•év elejéig. 

Szabály szerint az iskola bevételei-
ről és kiadásairól az államilag segélye-
zett községi iskolához hasonlóan, három 
példányban szerkesztett számadást kel-
lene ugyan a felekezeti iskolákról is 
bemutatni, de minthogy a legtöbb fele-
kezeti iskolánál a tanítókat a hivek fize-
tik, a dologi kiadásokról pedig alkalom-

adtán gondoskodnak, évi rendes költség-
vetést nem készítenek, természetesen 
szabályszerű számadásnak szüksége sem 
forog fenn. Azért ezeknél az iskoláknál 
az államsegély elszámolását a ministeri 
számvevőség, a tanító bélyeges nyug-
tatványai alapján is eszközli és törli a 
nyilvántartásból. 

A mennyiben pedig az államilag se-
gélyezett felekezeti iskolánál, akár el-
költözés, akár pedig elhalálozás követ-
keztében a tanító személyében változás 
áll be, az államsegély kezelése és el-
számolása tekintetében a föntebb jel-
zett eljárás annyiban módosul, hogy 
elköltözés esetén az üresedés tar tamára 
eső államsegélyrész „számadási térí t-
mény" czímén ellennyugtatvány mellett 
visszafizettetik az illetékes királyi adó-
hivatalba, s az ennek igazolásául nyert 
adóhivatali nyugtatvány az illető évi 
vagy tanévi államsegély elszámolása 
gyanánt a tanító bélyeges nyugtat-
ványaival együtt mutattatik be. 

Fizetéskiegészítés, illetve korpótlék 
czímén államsegélyt élvező tanító el-
halálozása esetén özvegye az elhalálo-
zás napjától számítva félévi időtartamra 
mint egyéb tanítói járandóságokat, az 
esetleg mindkét czímű államsegélyt 
hiánytalanul kapja, de az azon túl eső 
rész, ha az üresedés netaláu tovább 
tart, visszafizetendő a kir. adóhivatalba 
s ilyenkor a néhai tanító, az özvegy s 
az adóhivatal nyugtatványai használan-
dók fel az elszámolás alkalmával. 

Minthogy azonban tanítói személy-
változás esetén az államsegély az utód 
részére csakis az illető nevére tör tén t 
engedélyezése után adható ki, ennek 
foganatosítása tekintetében az eljárás 
a következő: 

Államsegélyt fizetés kiegészítése czí-
mén élvező iskolánál medüresedett ta-
nítói állás betöltése után a választás-
kor fölvett jegyzőkön}rv, a megválasztott 
oklevele és díjlevele, korpótlék, illetve 
mindkettő czímén államsegélyt élvező 
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i skolánál m e g e j t e t t t an í tó i vá lasz tás 
u tán , m á r elősorol t okmányokon kívül, 
a megvá lasz to t t összes működési b izo-
ny í tványa i , a nagymél t . val lás- és köz-
ok t a t á sügy i minis ter iumhoz cz ímze t t 
r ö v i d ké rvény k í sé re tében a megye i 
köz igazga tás i b izot tsághoz b e m u t a t a n -
d ó k annak jelzésével, b o g y mikor köl-
t ö z ö t t el az előbbeni t an í tó , s h o g y 
az ú jonan megvá lasz to t t mikor fog la l t a 
el ebbeli á l lását . 

Hasonló az el járás az olyan t an í tó i 
állás okleveles egyénnel t ö r t é n t be tö l -
tése u tán , hol a taní tó i fizetés k iegé-
szítésére á l lamsegély elvben m á r enge-
dé lyez te t e t t ugyan, de okleveles t a n í t ó 
h i ánya m i a t t u t a lványozha tó nem volt . 
I l yenkor t e rmésze tesen csupán az á l lás 
e l fogla lásának nap j a je lzendő a ké r -
vényben. 

H a ezen e l j á rás u t án az á l lamsegély-
nek engedélyezése az ú j o n a n megválasz-
t o t t t an í tó nevére meg tö r t én t , kezelése 
és e lszámolása t ek in te tében a fön t ebb 
j e l ze t t ek az i rányadók. 

(Miskolci.) Várlbelyi György. 

®D($<3® 

Az osztott népiskola tanítás-
tervezete. 

Ha mint általános igazságot elfogadjuk azt 
az állítást, hogy a modern nemzetek boldo-
gulásának föltételeit mindig az illető nem-
zetek kulturális viszonyai szabják meg, akkor 
ez az axióma kétszeresen alkalmazható nem-
zetünkre. Csak akkor biztosíthatjuk hazánk 
területi integritását, politikai önállóságát — s 
a mi ezzel egyet jelent — fajunk fönmaradását, 
ha sikerül kulturánk magasabb fokával, mint faji 
szupremácziánknak ezzel az utolsó, s majdnem 
kizárólagos eszközével uralkodó helyzetünket 
továbbra is megtartanunk a velünk egy 
nemzettestet képező különféle nemzetiségek 
fölött. A közművelődést terjesztő különféle 
tényezők mind teljes figyelmünket érdemlik, 
de ezek között mégis első sorba helyezem a 
népiskolákat. Ezek azok az intézetek, melyek-
ben a nép legszélesebb rétege majdnem egye-
düli kiképeztetését nyeri, a miből önként 
következik, hogy a magyar nemzet tömege a 
műveltségnek, az értelmi fejlődésnek ama 

színvonalára jut, melyre a népiskolák képesítik. 
Ez pedig nagyon fontos körülmény nemzetünk 
értelmi súlyának mérlegelésénél, mert valamely 
nemzet műveltségének átlagát nem egyes, 
sporadikus jelenségekből szokás megitélni, 
hanem az összesség által elért kulturális 
viszonyokból. A magyar népiskola jelentősé-
gének ezen általános meghatározásán kívül 
különösen nagy annak a nemzeti fontossága. 
A magyar nemzet hétféle nemzetiségből s 
ugyanannyi vallásfelekezetből összealkotott 
mozaik. Ennek a valóságos konglomerátumnak 
összeforrasztása, szívben lélekben magyarrá 
tétele, ez a magyar népiskolának első és 
legfőbb kötelessége. 

Különösen a magyarságot, de ezt a maroknyi, 
minden nyelvi és faji rokonság nélkül álló 
nemzetet kell fölfegyvereznünk az értelem 
minden eszközével, hogy az idők végtelen-
ségeig híven betölthesse államalkotói hiva-
tását, melyre úgy kiváló faji képességei, mint 
történeti tradicziói egyiránt predesztinálják. 
Első sorban erősen kiforrott, öntudatos nem-
zeti érzésre van szükségünk. A nemzeti elemek 
képezzék tehát tanításunknak középpontját: e 
köré csoportosuljanak aztán a többi, álta-
lános képző elemek. Ilyen szempontokból 
mérlegelem én az osztott népiskolák számára 
készített tanítás-tervezetet. 

És itt örömmel konstatálom, hogy ez a 
munka helyes úton halad. Az általános emberi 
képző anyag helyes körvonalozása mellett úgy 
az egészben, mint részeiben, erősen kidom-
borodik a nemzeti törekvés. így van ez jól, 
mert nem általános embereket, azaz világ-
polgárokat kell nevelnünk, hanem a nemzeti 
nagy czélokért lelkesülni tudó magyar embe-
reket. Éppen ezért nem helyeslem, hogy a 
hazai történet-tanítást, az előbbi nyomokon 
haladva, a negyedik osztály anyaga közé 
föl nem vette. Erről különben alább még 
lesz szó. 

Ha valakinek valami vesszőparipája akad, 
hát bízvást el lehetünk készülve rá, hogy az 
elemi iskolában nyargaltatja meg. Ez a leg-
hálásabb terrénum bármiféle honboldogító 
eszme experimentálására. Ilyen volt a múlt-
ban az iskolai takarékpénztárak dolga, ilyen 
jelenben az úgynevezett kézügyességi oktatás, 
vagyis majdnem minden gyakorlati érték és 
haszon nélkül való apró tárgyaknak agyagból, 
papírból vagy f'ából való ellőállítása. 

Az amúgy is rövidre szabott tanítási időt 
ilyen haszontalan dolgokra pazarolni nem 
volna szabad. Nem mondom én, hogy ne 
szoktassuk munkára a gyermeket, mert bizony 
Isten ránk fér. Csakhogy tegyük ezt a viszo-
nyok helyes mérlegelésével, s a körülmények 
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okos számbavételével. Magyarország kiválóan 
földmívelő állam. Úgy természeti mint népes-
ségi viszonyai erre utalják. Ezt az irányt 
kell első sorban kultiválnunk, s ezért a gaz-
dasági ismétlő-iskolák eszméjét nagyon életre-
valónak, praktikusnak tartom, — sőt a hol a 
viszonyok úgy kívánják, — ki kellene ezt 
az irányt terjeszteni a mindennapos tanítás 
körére is. A slöjd, meg minden efféle kéz-
ügyességi oktatás maradjon csak a svédek 
meg a németek privilégiuma. Mi ne kísér-
letezzünk vele. A kézügyességi oktatást tehát 
az új tanítási tervezetből kihagyandónak tar-
tom. Ide csak azokat az elemeket vegyük 
föl, melyek vagy tisztán abszolút becsüek, 
tehát a maradandóság jellegével bírnak, vagy 
pedig nemzeti szükségletet képeznek. 

Álláspontomnak ezen rövid körvonalozása 
után rátérek már most a részletekre. Az új 
tanítás-tervezet a népiskolai tudnivalók összes 
anyagát tíz fejezet alatt csoportosítja. Az 
egyes fejezetek a következők: Hit- és erkölcs-
tan, magyar nyelv, mennyiségtan, beszéd- és 
értelemgyakorlatok, történeti tárgyak, ter-
mészettudományi tárgyak, kézimunka, gazda-
sági és háztartási ismeretek, végül a test-
gyakorlás. 

A hit- és erkölcstan tanítása az egyes hit-
felekezetek jogkörébe tartozik, ezzel tehát 
nem foglalkozom. 

A nyelvtani rész ügyesen körvonalozza és 
csoportosítja a tárgyalandó anyagot. Látszik, 
hogy gyakorlati pedagógus készítette, a ki a 
népiskolai tanítás körében biztosan mozog, 
s a ki a lényegtelent a lényegestől külön tudja 
választani. Á nyelv bölcselete, a grammatizálás 
mellett elég tág teret jelöl meg az élő nyelv 
minden oldalú helyes begyakorlásának. Két 
fogyatkozást azonban mégis konstatálnom kell. 
Egyik, a kisebbik az, hogy a beszéd- és 
értelemgyakorlatokat nem ide sorozta, hanem 
külön fejezet alá foglalta, mintha az telje-
sen külön ismeretanyag lenne, holott az teljes-
séggel ide tartozik, mert a beszéd- és értelem-
gyakorlatok czélja a gondolkodásra való szok-
tatás, s a gondolatoknak logikus sorrendben 
való korrekt, helyes kifejezése. Ez tehát nem 
külön tárgy, hanem a nyelvtanításnak első 
foka. 

A másik, s már jóval nagyobb tévedés az, 
hogy a nyelvtanítás czéljának általános meg-
határozásánál tüzzel-vassal való háborút üzen 
az élő népnyelvnek, a nyelvjárásoknak. Szóról-
szóra ezeket mondja: »Nagy gond fordítandó 
ebben az osztályban (tehát az I. és II. osz-
tályban) arra, hogy a tanulók az illető vidék 
kiejtése helyett a szavaknak az irodalmi 
nyelven való kiejtéséhez hozzászokjanak." 

Ez nagy hiba! Mert ki meri állítani, hogy a 
ma közkeletű, úgynevezett irodalmi nyelv a 
leghelyesebb ? Hát a nyelvjárások rontott 
beszédmódok? Dehogy! A világéit sem. Sőt 
nagyon becses árnyalatai és fejlődményei 
ezek az egységes magyar nyelvnek. Hiszen 
ez mindig a nép nyelvéhez tér vissza, hogy 
fölfrissüljön. Valóságos kincsesháza ez iro-
dalmi nyelvünknek. Ezt kellene okosan 
kihasználnunk, akkor bizonyára nem ékes-
kednének nyelvünkben ilyen gyönyörű szók, 
mint teszem csónakda, füstölde, sütöde, ápolda, 
görredőny, karmantyú stb. A nép nyelvéből 
vonja le a nyelv bölcselete, a nyelvtudomány 
is a maga szabályait. A nyelvjárásokat tehát, 
mint irodalmi nyelvünk fundamentumát, tiszte-
letben kell tartani, s a tanítás-tervezetnek ezt 
az utasítását kérlelhetetlenül törülni kell. De 
nemcsak ezt, hanem ki kell irtani az efféle 
éretlen törekvéseket is. Mert végre a nép 
nyelve meg az irodalmi nyelv között alig 
van lényeges eltérés; annyi semmi esetre 
sincs, hogy egyiknek megértése a másikra 
nézve nehézséggel járna. Hadd fejlődjék ez a 
drága kincsünk ezután is a maga rendes 
menetében. Szükségtelen az emberek teljes 
nivellálása. Ez megszüntetne minden indi-
vidualitást, a mi pedig se nem szükséges, se 
nem czélszerü, de meg nem is lehetséges. 

A nyelvtani részre különben még egy észre-
vételem van. A népiskolákban az Írásbeli 
munkálatokra, s így az önálló tevékenység-
hez való szoktatásra eddig csak imitt-amott 
fordítottak némi figyelmet. Ez nincs rendén. 
Mert hol marad így a gondolatoknak Írásban 
való helyes kifejezése ? A tanítás-tervezetben 
van ugyan említés téve arról, hogy a tanulók 
a negyedik osztálytól fölfelé tartoznak idő-
közönkint bizonyos számú gyakorlatot készí-
teni, de ez nem elég. Tág kapuja lesz ez 
ezután is a kényelemszeretetnek, az édes 
semmitevésnek. A gyakorlatok témáit pon-
tosan meg kellett volna határozni, s azoknak 
rendszeres kidolgoztatását feltétlenül meg-
követelni. Mert, — minden tisztelet a kivé-
teleknek, — de őszintén ki kell jelentenem, 
hogy a tanítók egy része ebben a tekintetben 
nagyon is hajlandó a kényelemre. Igaz, hogy 
különösen népesebb osztályokban, nem valami 
kellemes foglalkozás a gyakorlatok folytonos 
javítása; de viszont az is igaz, hogy a ki 
komolyan akarja a czélt, annak akarnia kell 
a czél elérésére szolgáló eszközöket is. 

A mennyiségtani rész általában szintén sike-
rültnek mondható. Csak imitt-amott mutat-
koznak egyes, kifogásolható részek. Ilyen pél-
dául az, hogy a római számjegyek ismertetését 
az I. és II. osztály anyaga közé sorozza. 
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Talán fölösleges bizonyítgatnom, hogy ez 
merő képtelenség. Elég dolgot adnak ezen a 
fokon az apró gyereknépségnek az abc betűi 
s az arab számjegyeknek megtanulása, továbbá 
az olvasás mechanikai részének kellő begya-
korlása. Az egyest, kettőst meg hármast még 
csak megtanulja, de már a többi számjegyek 
leírásához kombináló tehetség kell. Minek 
ezzel terhelni a tanulókat? A római számok 
ismertetésének legfölebb a III-ik osztályban 
van helye, ott is csak akkor, ha a tanulók 
az 1000-ig terjedő számkörben már elég 
ügyesen tudnak mozogni, tehát az iskolai év 
vége felé. A III. és IV. osztály anyaga helyesen 
van meghatározva. Nem így azonban az V-ik 
osztályé, melynek anyagául tisztán a tizedes-
törteket veszi föl, s ezzel egyszerűen agyon-
üti azt a legelemibb didaktikai szabályt, hogy: 
„Könnyebbről térj a nehezebbre, ismertről 
az ismeretlenre." A tanuló mindenesetre 
hamarabb megismeri a felet, meg a negyedet, 
mint a tizedrészt meg a századrészt. A tizedes 
törtek használata nem egyéb mesterséges 
abstrakcziónál, s mint ilyen már fejlettebb 
korú és eszű gyermekeknek való; míg ellen-
ben a közönséges törtek alaki képző erejét 
elvitatni nem lehet. Az iskolai oktatás czélja 
a tanuló elméjének kiművelése és szívének 
nemesítése. A vastag gyakorlatiasság elvéért 
ezt a czélt föláldoznunk nem szabad, s nem 
helyes dolog az emberi lélek természetével 
homlokegyenest ellenkező álláspontra helyez-
kednünk. Az V-ik osztály anyagát tehát a 
következőleg kellene meghatározni: „Az eddig 
tanultaknak minél szélesebb körű alkalmazásán 
kívül a közönséges törtek minden oldalú, kime-
rítő ismertetése és begyakorlása, továbbá az év 
vége félé a tizedestörtek elemei 

A tizedestörtek kimerítő tárgyalása marad-
jon a VI. osztály anyaga. It t már fejlettebb 
eszű tanulókkal van dolgunk, a kikre nézve 
a megértés már könnyebb lesz. A mennyiség-
tan fejezete alá foglalt többi rész teljesen 
korrekt. 

A földrajz tanításának anyaga szintén 
helyesen van megválogatva és ügyesen cso-
portosítva. Nem állíthatjuk azonban ugyanezt 
a történeti anyag beosztásáról. Az új tanítási 
tervezet, a régi nyomon haladva, szintén az 
V—VI. osztályban tárgyalja a hazai törté-
netet. És itt a hiba! Nekünk számolnunk 
kell az abnormis viszonyokkal is. Sok gyermek 
részben szegénység, részben fizikai és lelki 
fejletlenség miatt nyolcz éves korában kerül 
be az iskolába. így a hátralevő négyévi 
iskolakötelezettsége alatt csak az alsóbb négy 
osztályt végzi el. Ha már most 12-ik évének 
betöltésével iskolakötelezettsége megszűnik, 

elhagyja az iskolát a nélkül, hogy hazája 
történelméről csak homályos ismerete is volna. 
Hogyan legyen az ilyen ember aztán hazájá-
nak öntudatos támasza? A történet-tanítást 
— mint önálló tárgyat — mindenesetre már 
a IV-ik osztályban kell megkezdenünk, habár 
itt valami nagyon részletes, kimerítő tanítás-
ról még alig lehet szó, mert először hiányzik 
az idő, s másodszor ezen a fokon a tanulót 
szűk szellemi látóköre is akadályozza, hogy 
fölemelkedjék a történeti események helyes 
megitélésének magaslatára. Összefüggő törté-
neti olvasmányok alapján azonban — például 
hetenkint 2 órát számítva erre a tárgyra —• 
meg lehet, sőt meg is kell ismertetni már a 
negyedik osztályban is történetünk főbb ese-
ményeit. Az V. osztályban az életrajzi alak 
helyett más komolyabb, összefüggő, inkább 
oknyomozó irányú történet kell. A történet-
tanítást tehát, miként említettem volt, feltét-
lenül a negyedik osztályban kellene megkez-
deni, s itt inkább életrajzi irányban mozog-
hatnánk. A tüzetes történettanítás anyagát 
pedig kétfelé választva, az V. és VI. osztály-
ban kellene feldolgoznia. Az V. osztály pél-
dául fölvehetné az Árpádok korszakát, a VI. 
osztály a korunkig terjedő részt. Ezt aztán 
oly széles alapon és oly tüzetesen, hogy 
alkotmányunk fejlődését a tanuló tisztán lássa. 
A dolog természeténél fogva mindenesetre 
bele kellene szőni tanításunkba azokat a 
nevezetesebb külföldi eseményeket is, melyek 
nemzetünk sorsának alakulására befolyással 
voltak. Ennyit a történet tanításáról. 

A természetrajzi anyag részletezése helyes. 
A természettani résznél bővebben ki kellett 

volna terjeszkedni azoknak a korszakot alkotó 
találmányoknak ismertetésére és méltatására, 
melyek az emberek fölfogását és életmódját 
az utóbbi időkben annyira módosították. 
Ilyenek: a gőz és elektromos erő felhasználása. 
Ezek helyett a régi tantervnek idevonatkozó 
részét találjuk ebben az új tervezetben, azt 
is összezsugorítva. 

Ma, mikor az embernek napról-napra újabb 
meg újabb alkalma nyilik arra, hogy a modern 
technika valóban meglepő alkotásait meg-
bámulja, a népiskola tanulója sem eléged-
hetik meg többé azzal a szűkre szabott 
ismeretanyaggal, melylyel ezelőtt bármin cz 
évvel traktálták. A tanítás-tervezetnek ezt a 
részét, szerény nézetem szerint, korunk szelle-
mének megfelelőleg egészen újra kellene átdol-
gozni. A tervezetnek többi részét, nevezetesen 
a művészeti tárgyakat (Ezt is ? Szerk), gazda-
ságtant és testgyakorlatot magában foglaló 
részt, kivévén a kézügyességi oktatást, melyet 
törölni kell, változatlanul elfogadhatjuk. 
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És ezzel ismertetésem végére jutottam. A 
mint látjuk, ez a tervezet a most érvényben 
levő tantervhez képest nagy haladást jelent. 
Látszik, hogy gyakorlatias gondolkozású s 
hazafiasan érző pedagógus emberek készí-
tették, kik a népiskola föladatát jól ismerik, 
s a kitűzött czél elérésére szükséges eszközöket 
helyesen meg tudják válogatni. Az egyes 
meghatározások jók. Az anyag ügyesen van 
megválogatva és kellően csoportosítva. Az 
egész munkán végigvonul a logikai helyes 
összefüggés és kidomborodik az öntudatos 
magyar nemzeti törekvés. így, ha a kifogásolt 
részek megfelelően kijavíttatnak, mindenesetre 
olyan értékes munkát nyerünk benne, mely 
hosszú időkön keresztül biztos alapja lesz a 
magyar népoktatásügy benső fejlődésének és 
felvirágzásának. 

(Újpest.) Kovács György. 

Az iskolai mulasztások. 
Az iskolai év elején, a munkálkodás kez-

detén hivom fel hazám néptanítóságának, 
különösen a fővárosi tanítói karnak figyelmét 
egy fontos körülményre, mely látszólag csekély 
ugyan, de eredményében fontos és gyakran 
végzetes a gyermek egész jövő életére. En, a 
ki a gyermeknevelés magasztos munkájában 
egy évtizednél többet töltöttem el, mely idő-
nek felét a javító-nevelés nehéz és fárasztó 
tanulmányozása töltötte be, e csekélynek látszó 
körülmény fontosságáról itt győződtem meg. 
Ot év óta hivatásom, hogy hazám elzüllött 
ifjúságának azon részét visszaadjam a társa-
dalomnak, kiket a szülői ház elkényeztetett 
nevelése, az iskola közönye, a már rossz útra 
tévedt pajtások erkölcsrontó befolyása a bűn 
ama végzetes lejtőire sodort, hol csak már 
erkölcsi sülyedés következhet be, de vissza-
térés vajmi ritkán. A növendék erkölcsi rom-
lásában sok esetben — habár tudtán kívül 
is — vétkes a tanító akkor, ha a növendék 
kimaradásának okáról nem szerez kellő tudomást 
közvetlenül vagy közvetve a szülői háztól. 

Előttem van néhány fővárosi iskolába járt, 
most javító-intézeti növendékemnek úgyneve-
zett szorgalmi könyvecskéje, melyben ékes 
kaligrafiával írta be az illető osztálytanító a 
fiu havi előhaladásának szomorú eredménye-
ként e szavakat: „egész hónapban nem járt." 
Vájjon utána járt-e ez a tanító annak, hogy 
hol töltötte tanulója ezt az időt? Vájjon tudo-
mást nyert-e, hogy az iskolát kerülő növendéke 
mily erkölcsrontó társaságban tölti el idejét? 

Előhívom én most e könyvek tulajdonosait 
és kérdőre vonom őket: „Hol jártál ebben 
az időben ?" A növendék gondolkozik, kis 

idő múlva pirulva mondja: „csavarogtam." 
„Szüleidnek nem volt tudomása csavargásod-
ról?" „Nem, mert könyveimet magammal 
vittem és délben pontosan hazaértem, mintha 
iskolában lettem volna." „És mit csináltál 
csavargásod alatt?" — faggatom tovább. 
„Előbb játszottunk, majd fürödni jártunk, 
később loptunk is." 

A növendék tovább nem folytatta, de én 
ide írhatom, hogy végül betörő lett. 

Másik növendéket kérdezek meg. Szelid 
arczú, kék szemű fiúcska, még alig 11 éves 
s már egy éve javító-intézeti növendék. 

„Te miért kerülted el az iskolát?" Kérdém 
tőle szigorúan. „A többi gyerekek hívtak és 
nekem muszáj volt velők menni, csak este 
tértem haza, mikor mamám a mosásból haza-
jött," feleié könyes szemmel. 

Ez tehát még csak a csavargásig vitte, de 
meg vagyok győződve, hogy ott végzi, a hol a 
másik, ha az intézetbe nem kerül. Kérdem a töb-
bit s a felelet kivétel nélkül ezekhez hasonló. 

Vájjon ha a tanító aggódó gondossággal 
tudomást szerzett volna a szülőktől fiuk el-
maradásáról ; vájjon ha okos szigorral páro-
sult szeretettel — egyetértő leg a szülői ház-
zal — már a sülyedés első stádiumában 
megakadályozza a gyermek iskola-kerülését, 
ide jutottak volna-e e növendékek? 

Csekélynek látszik e körülmény, de — 
mint említém — eredményeiben végzetes, mert 
a legtöbb növendék élettörténetének tanul-
mányozása ama sajnálatos eredményt mutatja, 
hogy még elemi iskolás korukban léptek a 
bűn amaz útjára, mely a javító-intézetbe 
vezette őket. Az ilyen növendékek legtöbbje 
azután túllépve a köteles iskoláztatás idejét, 
megszokja a henyeséget, kerüli a munkát s 
vagy csavargással és lopással tölti el idejét, 
vagy ha el is szegődik iparos tanoncznak, 
iparát otthagyja és folytatja megszokott 
bűnös életmódját. 

Állításom bizonyítására szolgáljon a követ-
kező statisztikai adat, mely az aszódi javító-
intézet kebelében befogadott növendékekről 
szól. Ez intézet 14 évi fennállása alatt 701 
növendéket fogadott be, kik a befogadást meg-
előzőleg a következő foglalkozást űzték: 
Tanuló volt 56 = 7'96%; kereskedő tanoncz 
volt 30 — 4*25% ; iparos tanoncz volt 175 = 
24-96%; földmívelő volt 16 = 2"30%; cseléd 
vagy szolga volt 71 = 10'09%; napszámos 
volt 59 = 8 '49%; foglalkozásnélküli volt 
294 = 41-95%. 

Tehát több mint 70% azok száma, kik 
vagy semmiféle foglalkozást nem kísérlettek 
meg, vagy megpróbálva az iparos vagy keres-
kedői pályát, azt nehéznek találták s vissza-
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tértek a csavargás és lopás bűnös, de könnyű 
életmódjához. 

Nem vádolok, lisztelettel hajlok meg azok 
előtt, kik az ellenőrzést eddig is gyakorolták, 
de azok figyelmét akarom felhívni e szomorú 
eredményekre, a kik ezt elfeledték. S ha kar-
társaim egy része megérti és követi nemes 
buzgalomból eredő felszólalásomat, úgy czé-
lomat elértem. 

Végül még pár szóval akarok megemlékezni 
javító-nevelésünk rendszeréről, hogy eloszlas-
sam kartársaimnak azon téves fogalmait, mit 
a szenzácziót hajhászó napilapok közleményei 
után nyertek. Javító-nevelési rendszerem indi-
viduális (egyéni) a szó legnemesebb értelmé-
ben. Harmiycz növendékem van, kiknek élet-
történetét tanulmányozva teljesen ismerem, 
ismerem mindeniknek gondolkodás-módját, jó 
és rossz szokásait, családi körülményeit. Meg-
találom a húrt szivében, a hol a legérzéke-
nyebb, a hol legjobban fáj s a miről leg-
könnyebben megközelíthető. 

Családias nevelésem a szereteten alapul s 
a makacsságot gyógyító hidegvizes zuhanyok, 
az éjjeli ágyhozkötések, a vágatások épp oly 
ismeretlenek növendékeim előtt, mint előttem 
ismeretlen volt mindaddig, míg egy élénk 
fantáziájú reporter azokat egy napilap hasáb-
jain világgá nem bocsátotta. E harmincz 
növendéknek lelkéből kiirtom a bűnös indu-
latokat, a megrögzött rossz szokásokat, vissza-
adni őket szeretett hazámnak és hasznos 
munkás tagjaivá tenni a társadalomnak: tűz-
tem ki életem főczéljául és bizony - bizony 
mondom nemes munkámnál a siker nyomon 
követ. Már is eltelik néha egy hét is, hogy 
növendékeimnek egyike se ad megdorgálásra 
okot. Választott kertész-iparukat kedvvel és 
szorgalommal űzik és vágyva-vágynak jóvá-
tenni azt a sok rosszat, a mit elkövettek. 

(Aszód.) Tahy János. 

Tanítói mellékfoglalkozás. 
Ügyes, dolgos ember mindig tudja szabad 

idejét értékesíteni a nélkül, hogy hivatásának 
méltósága vagy testi-lelki egészsége ellen 
vétene. Alig van ^foglalkozás, mely a tanítói 
tiszttel inkább megférne, mint a kertészet. 
Hisz a jó tanítót úgyis kertészhez szokták 
hasonlítani. Az iskolaterem is csak kert, 
melynek gyöngéd palántái lelkiismeretes, gon-
dos kertészre szorulnak. Kertészkedjünk tehát, 
mert ez a hivatásunk. A falusi kartársaknak 
a törvény jóvoltából mindenütt jut egy-egy 
kis házikert, a hol nemesen és hasznosan tölt-
hetik el szabad idejük jó részét. De a városok 
— főleg a kisebb városok — tanítóinak sem 

okoz valami legyőzhetetlen nehézséget egy-
egy kis házikert megszerzése. Az okszerű ker-
tészet azonban szintén szakismereteket kiván. 
A képző-intézetekben sem idő, sem tér nem 
jut arra, hogy a tanítónövendék kertészszé 
képezze magát. Nem is szükséges. Iskoláinak 
végeztével alapos szakmunkák olvasgatása 
révén csakhamar elsajátíthatja a kívánt szak-
ismereteket, melyeket mindjárt a gyakorlat 
terén érvényesíthet. 

Azt hiszem, nem végzek fölösleges munkát, 
ha az alábbi sorokban bemutatom a hires 
Jäger kertészeti kézikönyvét, melyet Benes 
János jó magyarsággal ültetett át irodal-
munkba. A vaskos, majdnem hétszáz oldalra 
terjedő könyv alapos, megbizható utasítást 
ad a kertészet minden ágában, az összes 
konyhakerti termények, gyümölcsfajok, a leg-
szebb kerti, üvegházi és szobai virágok te-
nyésztésére, valamint kertek berendezésére. 
A munka két főrészre oszlik: egy elméleti 
és egy gyakorlati részre. Mindegyik ismét 
több fejezetben foglalkozik tárgyi körével, 
anyagával. Az elméleti rész általánosságban 
szól a növények keletkezéséről, fejlődéséről, 
táplálkozásáról és életműködéséről; továbbá 
a növények élet- és tenyésztési föltételeiről, 
milyenek a világosság, melegség, levegő, vil-
lamosság, víz és talaj ; majd áttér az éghajlat 
és fekvés, a föld és talaj, a segédföld és 
földraktár, a trágya és trágyázás fejtegetésére; 
szól a különféle segédeszközökről és legszük-
ségesebb kerti szerszámokról, a növények 
ellenségeiről, betegségeiről és azok ellen-
szereiről; megemlékezik a növények tenyész-
téséről és szaporításáról, a talajmívelésről, 
öntözésről, a talaj betakarásáról, az általános 
munkálatokról, a kerítésről, különös védő-
eszközökről, korlátokról, pányvaállványokról, 
épületekről, növényházakról és szekrényekről, 
a gyenge növények téli betakarásáról s a 
növények megnevezéséről és könyvviteléről; 
végül foglalkozik tervekkel, költségvetéssel, 
kiczövekeléssel s a kertek elkészítésével.^ 

Ennyit tartalmaz az elméleti rész. Óriási 
anyag. De a könyv oly világosan, könnyen 
felfogható módon tárja elénkbe a sokféle 
ismeretet, hogy élvezettel forgatjuk egyik 
lapot a másik után. A második rész az első-
nél is sikerültebb. De lássuk előbb ennek is 
a tartalmát. Külön foglalkozik a haszonker-
tészettel és a díszkertészettel. A haszonker-
tészet körében először is megismertet minket 
azokkal az alapfogalmakkal, általános tudni-
valókkal, a melyek nélkül a szabadban meleg-
ágyakban és növényházakban való sikeres 
zöldségtermesztésről szó sem lehet; majd 
külön-külön rátér a legfontosabb zöldség- és 
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főzeléknövények termesztésére (káposztafélék, 
hüvelyesek, levélnövények, labodafélék, hagy-
mafélék, tökfélék, répák, gyökerek és gumók, 
spárga, táborján és rabarbara, articsóka és 
kárdy, levesbe való fűszer- és pótnövények, 
csiperke [champignon]); megemlékezik a sza-
mócza, ananász s a gyógyítónövények ter-
mesztéséről ; végül igen behatóan foglalkozik 
a gyümölcsfatenyésztéssel. A díszkertészet 
rovata alatt mindenekelőtt utasításokat ad a 
különböző díszkertek, a házi és virágoskert 
berendezésére. Szól a virágok alkalmazásáról, 
a pázsit ápolásáról, a parkok és parkkertek 
gondozásáról és fentartásáról, majd a virágok 
és díszfák tenyésztésére vonatkozó gyakorlati 
útmutatásokat nyújt az olvasónak. 

Mind a szerző, mind a fordító szaktekintély 
a kertészet terén. Előadásuk úgy a tudomány, 
mint a gyakorlat szempontjából a mai állás-
pontnak megfelelő. A könyv jóságát bizonyítja, 
hogy az eredeti német mű már 4 kiadást, a 
magyar fordítás két kiadást ért meg. A for-
dító javára kell írnunk, hogy a gyakorlati 
részt nem annyira fordította, mint inkább 
átdolgozta. Nagyon helyesen hazai viszonyain-
kat tartotta szem előtt. Helyes, hogy a szőllő 
kerti mívelésével is foglalkozik. De kívánatos, 
hogy a szőllő s a gyümölcsfák betegségeivel 
s gyógyításával behatóbban foglalkozzék. A 
hibásan alkotott természetrajzi neveket pótolja 
újabbakkal, a magyar nyelv szellemének meg-
felelően alkotott kifejezésekkel, vagy hasz-
nálja csak az idegen szót, míg nem akad rá 
jó magyar szó. A hibás szókat legfölebb 
zárójelben közölje, ha attól fél, hogy a közön-
ség ellenszenvvel fogadná az újítást. Az én 
fülemet nagyon bántják az ilyen szók: kösz-
méte zerény (144. lap), gyaponczok (145. 1.), 
paraji vetemér, színpöfeteg, iloncza, redély 
(146. 1.) stb. Ezen azonban az új kiadásnál 
könnyen segíthet a fordító. Érdemes mun-
káját a jóhírű Athenaeum adta ki. Ára pom-
pás vászonkötésben 4 frt. 

Rózsakedvelőknek melegen ajánljuk Ottó 
VA rózsatenyésztés a szabadban és cserepekben" 
czímű könyvecskéjét, melynek II. kiadását 
Benes János fordította magyarra s Gillemot 
Vilmos rózsakertész, mint szaktekintély át-
nézte. A rózsatenyésztés nemcsak eszthetikai 
szempontból jöhet szóba, de mint jelentékeny 
haszonnal járó foglalkozás, nemzetgazdasági 
tekintetben is számot tesz. Különösen a 
nagyobb városok környékén lakó tanítók a 
rózsatermelés révén is juthatnak egy kis 
mellékjövedelemhez. A csinos vászonkötésü 
könyv ára 90 kr. Az Athenaeum kiadása. 

Igen jóravaló, gyakorlati munka Grubiczy 
Géza „ A baromfitenyésztés" czímű két-kötetes 

müve. Az első kötet pusztán a tyukászatot 
öleli föl. De ezzel aztán alaposan is foglal-
kozik. Töviről - hegyire mindent elmond, a 
mire csak szüksége lehet a baromfitenyész-
tőnek. A második kötet a ludak, kacsák, 
pulykák, fáczánok, gyöngytyúkok, galambok, 
páva és hattyú tenyésztésére ad tanácsokat; 
szól a baromfi-betegségekről, a mesterséges 
költésről, a mesterséges hizlalásról és meg-
ismertet a czélszerű tyúkóllal. A könyv hasz-
nálhatóságáról minden szónál ékesebben bizo-
nyít az a siker, melyet elért, mert ma már 
negyedik kiadásban forog közkézen. Egy-egy 
kötet ára, ízléses vászonkötésben 90 krajczár. 
Szintén az Athenaeum, kiadásában jelent meg. 

Mind a négy munka külső kiállításáról csak 
jót mondhatunk. Számos illusztráczió, rajz és 
kép emeli a könyvek értékét. Jó lélekkel 
ajánlhatjuk gazdasággal foglalkozók figyel-
mébe, pártolásába. 

(Budapest.) Böngérfi J. 

-X- Gyűlések. Az alsófehérmegyei általános 
tanítóegyesület ez évi rendes közgyűlését folyó 
évi szeptember hó 9-en délelőtt 9 órakor 
kezdődőleg Abrudbányán fogja megtartani. 
A tárgysorozatból kiemeljük a következőket: 
Tanítók Háza, ismerteti Dömok Erzsébet. „ Az 
1868-ik XXXVIII. t.-cz. módosítása a falusi 
népiskolák szorgalmi idejére vonatkozólag", 
írta és felolvassa Szabó Gyula. A gytilés esté-
jén (9-én) a „Tanítók Házau javára szini elő-
adással egybekötött tánczestély leend. (Ajánl-
juk követésre az összes tanítóegyesületeknek. 
Szerk.) — A gömör-kishontvármegyei általá-
nos tanítóegyesület negyedszázados munkássága 
megünneplésével kapcsolatos XXV. közgyűlé-
sét f. évi szeptember hó 11. és 12. napjain 
Tornallyán az ev. reform, templomban fogja 
megtartani. A Tanítók Házáról Járossy Endre 
fog értekezletet tartani. •— A vasvármegyei 
általános tanítótestütet Szentgotthárd - német-
újvári járásköre őszi közgyűlését f. évi szept. 
hó 13-án délelőtt 10 órakor Németújváron 
tartja. A tárgysorozatból kiemelendő: Tanítók 
Háza és az Eötvös-alap. Előadó: Szélestey 
Sándor. A marostordavármegyei ált. tanító-
testület kisküküllői fiókkörének a Néptanítók 
Lapja 32. sz. 13. lapon közölt indítványa és 
megkeresése a fizetésrendezésnél a más jellegű 
iskoláknál korábban hazafias buzgalommal és 
sanyarú viszonyok közt működött, s mellőzött 
állami tanítók érdekébeni körönkint és tes-
tületenkinti tömeges kérvényezés iránt. Elő-
adó : Márkus Elemér. — l'rencsénvármegye 
ált. tanítótestülete második nagygyűlését 1899. 
évi szeptember hó 12-én Trencsén szab. kir. 
városában tartja. 

f t t i w ^ D 
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Vallomás. 
(„A mester leveleidből.) 

Iratos, 1899. aug. 12. 
Édes Fiaim! 

Elcsudálkoztok, tudom, bogy a tegnapi 
levelem után ime ma, megint levelemet kap-
játok, — ámnehogy megijedjetek,Istennek bála! 
nincsen semmi bajunk se. A még azt a teg-
napi levelet írtam, édes gyerekeim, anyátok 
furton-furt körülöttem untalankodott, bol az 
abroszt húzkodta, mintha félrecsúszott volna, 
hol a téntatartót törlögette, mintha poros 
volna, hol meg bajuszomon mintha tollupihét 
látott volna, egyszóval mindaddig ott lábat-
lankodott, még a levelet be nem végeztem, 
nekie is föl nem olvastam az egészségiül 
fogva az áldáskivánásig. 

Nohát, — de azért meginten mondom, hogy 
meg ne ijedjetek, — az egészségem nem egészen 
úgy van pedig, mint a hogyan szeretném, 
a hogyan eleddég szolgált is. Anyátok imént, 
az utolja baraczklekvárt főzi, ki is olyan czuk-
ros már czukor nélkül is, hogy semeddig 
keverés nélkül nem hagyhatja, azért lopakod-
tam ide a méhesbe ki egész bízvást, hogy 
ezt a levelet megírjam, még nagyobb bizo-
nyosság okáért avval is ijesztvén anyátokat, 
hogy úgy neszelem, miszerint a mái nap 
megereszt az az öreg kaptár méhem, a kinek 
olyan bolond szokott lenni a rajja, hogy 
még magamot is megcsíp sapka nélkül. 

Oly igen szegény esztendő van pedig, édes 
gyerekeim a méhre, hogy esze ágában sincs 
nekie rajzani, valamint én is — de azért 
repetálom: meg ne ijedjetek — igen beteg 
ember vagyok. 

Nem fáj én nekem a kerek világon semmi 
tetemem, csak holmi reszketegség vesz erőt 
olykor rajtam, de olyan reszketegség, hogy 
látszani az nem látszik, csak érzeni érzik. Az 
emlékezetem is elegendőkép bírja magát; 
teszem azt, most is a hogy elolvastam a Ter-
mészettudományi Közlönyt, a mi nem szám 
benne, azt jókellvén el is tanítanám, — de 
annál is inkább rám ijeszt, hogy máskor 
meg, a közönségesen mondottam reszketegség 
után azt se tudom, hogy mit is mondott 
anyátok elébb ? Vagy megesik az is, hogy 
elalszom itt a méhesben délebéd után s a hogy 
fölészek, nem tudom, hirtelenében, hogy 

reggel van-e vagy este ? Aztán •— hiszen 
kinek vallanám meg — van, hogy olyan 
sárgaság képzik előttem, a kitől nem látok. 
Hallom, hogy zúgatja a szél a Bergamott-
körtefát a kert fölvégén, de látni nem látom. 

Maholnap az életem, édes gyerekeim, lel-
kem Marikám, kedves vejem, testamentomot 
én nem teszek mégse, hanem meggyónni meg 
akarok és bocsánatot kérni tőletek, ha itt 
nem lehetnétek, mikor a kezemet utoljára 
kinyújtom 

Lelkem Marikám! Akkorka lehettél abban 
az időben, mikor én innen, Iratosról egyszer 
az életben elkívánkoztam, mint most a 
nagyobbacska fiad, a lelkem unokám. Elfolya-
modtam Kuntörteire, a hol bár csak három-
száz forint volt a fizetés, de kétszobás volt 
a lakás és az egyik szobája padolt . . . 

Elég az hozzá, hogy nem választottak meg, 
mert feleséges voltam. (Anyátok az egészből 
nem tudott semmit.) Elég az hozzá, hogy 
a kit megválasztottak, az meg nem vette el 
azt a lányt, a kit hozzászántak. Elég az 
hozzá, hogy azt az embert onnan elmarták s 
hogy igen akaratos ember volt, egy-két hara-
pásra nem mozdult, csak azért se. Nem, 
egész addég, hogy úgy hányták ki erőhata-
lommal. Mellesleg a faluja köznépe mind 
siratta. Elég az hozzá, hogy az az ember, 
mikor annyira jutott, hogy hazájába vissza-
származott volna, mikor a Tiszán kölletett 
nekiek átkelniek, már akár akarattal, akár 
nem, csakhogy az bizony kiesett a kompból, 
bele a vízbe . . . 

A révészek, hiszen tudjátok, hogy azok 
milyen kérges emberek, majd csak nevelve 
beszélték, hogy a kis fia mint kapkodott, 
lelkendezett utána: 

— Ap . . . ap . . . a p . . . 
Elcsapott embernek koldusasszony az öz-

vegye, bitang az árvája, Isten az Isten, 
fiaim, az is távul visel gondot rájuk. Hát én 
föltettem magamban, hogy leszek annak az 
árvának gondviselője, leszek emberebb a 
törvénynél... 

Marim: édes lányom, vejem: lelkem fiam, 
tőletek, az istenmegadta gyerekeitektől 
loptam el minden falásra való fillért, kivel 
amaz asszonyt gyerekestül istápoltam, meg-
csaltam anyátokat, valahányszor mézet adtam 
el; hazudtam, valahány gyűlésen ott voltam 
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s jövet az útiköltséggel beszámoltam. Titkos 
titokban, azért a gyerekért . . . 

Öreg ember vagyok. Anyátok is öreg asz-
szony, egy kicsit hirtelen is, ámbár jóságos. 
Mégis soha, még él, ne szóljatok neki az én 
bűnömről, lelkem gyerekeim. Azért ne, éppen, 
mert öreg asszony. Visszagondolhatna tizen-
hét esztendővel hátra s rosszat gondolhatna, 
balott az Isten látja a lelkemet és ti, a kik 
fiatalok vagytok és értitek egymást. 

Az a gyerek rosszacska gyerek, mint afféle, 
a kinek apja nincsen, az anyja meg gyenge. 
Most mén föl Pestre az universitásra, jó, édes 
fiaim, legyen rá gondotok. Ha nálatok ellak-
hafbatna, azt szeretném nagyon. Nem kíván-
nám én azt se ingyen, de meg mindenek-
fölött anyátok is megösmerné nálatok. Ez, 
édes fiaim ez! Kordába venné a ti csendes 
életetek példája; a te tudományod, édes 
fiam, megjuhítaná, írnátok felőle, hogy ilyen 
meg ilyen lakótok van, anyátok fölmenet 
megszeretné, lehíná ide hozzánk nyarára. . . 

De könnyen meghalnék, édes fiaim ! 
Pedig amúgy, mondom, egészséges vagyok, 

ez a néha való reszketegség, ez a sárgaság 
ha fölkeres is, amúgy megvagyok én, gyere-
keim, csak mégis, ha valami történne, kit már 
anyátok írna meg, vegyétek, fiaim azt a 
gyereket gondotokba, kinek, ha rosszacska is, 
de tanító volt az a p j a . . . Mint te, fiam, 
hogy tanító vagy s te se tudod mire jut a 
gyereked.. . 

. . .Nézzé tek . . . Immár jóformán este van, 
anyátok is, hallom, a bejáró kis lánynak azt 
mondja: eredj haza, Zsuzsika, mégis nekem 
most már meg olyan, mintha a Nap kezdene 
sütni fölül fe lü l . . . Éppen ide süt a papirosra, 
megkettőzteti a nevemet: 

Kotogán Mihály. 
U. i. Az apja, el ne felejtsétek, tanító 

volt . . . 
Másolta: Móra István. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közokta tásügyi minister: 

Kinevezte: Benedek Sándor, Németh y Gerő, 
Kazacsay Irma oki. tanítókat, ill. tanítónőt a 
harasztosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónővé; Kelemen Lajos és Benczédi Mózes 
oki. tanítókat a homoród-karácsonfalvi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítókká; Ottinger Jolán oki. 
tanítónőt a nagyilondai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Krausz Margit oki. tanítónőt a 
gyöngyösi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Schuchter Károly és Popper Mór oki. tanítókat 
a trencsén-tepliczi áll. el. népisk.-hoz r. taní-

tókká; özv. Szilágyi Gyuláné, szül. Székely 
Ilona oki. tanítónőt az erszébetfalvi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Vörösmarthy Emilia 
oki. tanítónőt a kőhalmi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Glazer Gyula, Sziits Imre, Barta 
Albert, Farkas Anna, Pollánky Anna és Bozs 
Matild oki. tanítókat, ill. tanítónőket a zala-
szt.-gróthi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónőkké; Beöthy Konstantin és Kuthy 
Paula oki. tanítót, ill. tanítónőt a nagy-
szelmenczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Nóvák József oki. tanítót a vecse-
házi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fixl 
Károly oki. tanítót a kisnardai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Bentura Sebő oki. tanítót a 
vöröstemplomi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Gomory Mihály oki. tanítót a nagysemlaki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Berninger József 
oki. tanítót a dragsinai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Papp Margit oki. tanítónőt áll. 
tanítónővé a kudsiri kincstári isk.-hoz szol-
gálattételre berendelve; Ábrahám Margit oki. 
tanítónőt a fehértemplomi áll. el. népisk.-boz 
r. tanítónővé; Lőwy Teréz oki. tanítónőt a 
bilkei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Vinczer 
Vilma oki. tanítónőt a breznóbánvai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Asbóth Alma 
nagykikindai, Pallós Albertné kolozsvári, báró 
Jeszenák Anna csáktornyai, Szontágh Tibor 
késmárki, Nagy Béla nagyrőczei, Schwarzleitner 
Kornélia nagykárolyi áll. polg., Városi Malvin 
szilágysomlyói áll. felsőleány-, Kohut Kornélia 
dicsőszentmártoni. Palágyi Lajos hódmező-
vásárhelyi. Kocsuba Róza nagyszebeni, Hang 
Kornélia breznóbányai, Puszter János brassói, 
Szakonyiné-Kintner Róza csáktornyai, Papp 
Aranka kolozsvári, Béki Dezső nagyszőllősi, 
Járossy Borbála nagvenyedi, Németh Béla 
pásztói, Bruckner 0. György késmárki, Kapu 
Jenő miskolczi, Szittyái Géza moóri, König 
Antal hatvani és Budai Lajos gyergyószent-
miklósi áll. polg. isk. segédtanítókat ill. segéd-
tanítónőket a X. fiz. oszt. III. fokozatába r. 
tanítókká ill. tanítónőkké; Bigó Mihály oki. 
tanítót az erősdi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Vladár Menyhért oki. tanítót a gyön-
gyösi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bircsák 
Tekla oki. tanítónőt a belényesi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Fényes Erzsébet és 
Bill Anna oki. óvónőket a gönczi áll. óvó-
hoz óvónőkké. 

Előléptette: Schiller Irma szászvárosi, Frit-
schené-Trauszmann Mária pancsovai, Alszegi 
Alajos csáktornyai, Beme Károlyné kapuvári, \ 
Zorkóczy Lajos újvidéki, Zilahi György pancso-
vai és Barkóczy Gusztáv szegedi áll., Ssumrák 
Károly szombathelyi áll. segély, közs. polg. 
isk. r. tanítókat, ill. tanítónőket, Lázár Lajos 
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galgóczi áll. polg. ist. igazgató-tanítót és 
Berényi Sándor győri áll. polg. isk. r. tanítót 
a X. fiz oszt. I. fokozatába; Weixlgärtner 
Ármin újvidéki, Filtsch Julia szászvárosi és 
Herz Dávid pápai áll., Farkas Dávid deési 
áll. segély, közs., Láng Erzsébet szeniczi, 
Metzing Lajos kismartoni, Paraté György 
szeniczi, Schneider Hermin sepsiszentgyörgyi 
és Szenes Adolf nagybecskereki áll. polg. isk., 
Tóthné-Sóváry Ida resiczai áll. segély, közs. 
felső leányisk., Vizy Teréz brassói, Győri Vilmos 
kapuvári, Wirker István nagyrőczei, Hollós 
Béla orosházi, Fodor Etel nagybányai, Ilar-
sányi Mária körmendi és Szabó Ferencz szerb-
nagyszentmiklósi áll., Irányi Jenő somorjai 
áll. segély, közs. és Molnárné-Jeszenszky Jolán 
alsókubini áll. polg. isk. r. tanítókat, ill. 
tanítónőket a X. fiz. oszt. II. fokozatába; 
Juhász Imre zólyomi, Simcsó József breznó-
bányai, Sághy Mihály csongrádi, Polgár Alajos 
paksi, Gallov Lujza beszterczei, Maschl József 
és Bitiért Ferencz kassai, Varjú Tivadar 
pinkafői, Fekete Benedek hosszúfalusi, Gold-
mann Antal titeli, Stöhr János hódmezővásár-
helyi, Sztankovics Károly dobsinai, Batla 
Mózes galgóczi, Burghard Adél komáromi, 
Gál Ilona szászvárosi, Feleky János galgóczi 
és 3.lüller Róbert orosházi áll. polg. isk., 
Langer Adolfin székelyudvarhelyi áll. felső 
leányisk., Szűcs Mihály tapolczai áll., Forstner 
Stefánia somorjai áll. segély, közs. és Bittera 
Béla alsólendvai áll. polg. isk. segédtanítókat, 
ill. segédtanítónőket a Xl. fiz. oszt. II. foko-
zatába. 

Áthelyezte: Bácz Hersilia kőhalmi áll. 
tanítónőt a gye rovás árhelyi áll. el. isk.-hoz; 
Haeger Czeczilia nagyilondai áll. el. isk. taní-
tónőt a pruszkai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Farkas Mária gyöngyösi áll. el. isk. 
tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz; Hruboss 
Karola pruszkai áll. el. isk. tanítónőt a trencsén-
tepliczi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Horváth János eskülői tanítót a csohalyi áll. 
el. isk.-hoz; Varjú Tivadar pinkafői áll. polg. 
isk. segédtanítót jelen minőségében a zsom-
bolyai áll. segély, közs. polg. isk.-hoz; Velkey 
Zoltán pásztói áll. polg. isk. r. tanítót jelen-
legi minőségében a hajdúszoboszlói áll. polg. 
isk.-hoz; Kiss Lajos erősdi áll. el. isk. tanítót 
a zágoni áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Vasvári-Kovács Ilona vörösvári áll. el. isk. 
r. tanítónőt jelen minőségében a zalatnai áll. 
el. isk.-hoz; Berlánszky Albin sztaskói áll. el. 
isk. tanítónőt a dohrai áll. el. isk.-hoz; 
Saslcó Gyula breznóbányai áll. el. isk. tanítót 
a kiskundorozsmai áll. el. isk.-hoz; Todeszky 
Mária ürmösi áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
mihályi áll. el. isk.-hoz; Szákács Károly mező-

záhi áll. el. isk. tanítót a dédesi áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Maygraber Sarolta 
kudsiri áll. el. isk. tanítónőt a hatvani áll. 
el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Jóvanovics Szve-
tiszlav ulmai közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Ehrlich Róza 
orosházai munkaképtelen izr. tanítónőnek évi 
260 fr tot ; Horváth Károly soponyai munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 530 frtot; 
Alvinczi Sándorné szül. Eckensperger Irma 
miskolczi állami polgári iskolai munkakép-
telen tanítónőnek évi 790 fr tot ; Bursicsné-
Jancsó Anna németlipcsei munkaképtelen áll. 
óvónőnek évi 190 fr tot ; id. Tibenszky József 
dévényi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
300 fr tot ; Filkorn József munkaképtelen 
nagylócsai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
35Ö frtot; Mayer Péter boronkai róm. kath. 
tanítónak évi 300 fr tot ; Kriszteszku Péter 
kornyai közs. tanítónak évi 300 frtot; Grósz 
Miklós szerbnagyszentmiklósi róm. kath. taní-
tónak évi 600 fr tot ; Bartl István német-
eleméri közs. el. isk. tanítónak évi 350 frtot; 
Brajjer Gyula nagybecskereki közs. tanítónak 
évi 550 frtot; Pazuhanics János cserlenői 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 270 frtot; 
Brágomir Trándáfir sztréza-kerczisorai munka-
képtelen gör. kel. tanítónak évi 232 fr tot ; 
Szmoleu Imre ráhói róm. kath. tanítónak évi 
270 fr tot ; Kasiczky Ferencz munkaképtelen 
nadlányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
330 fr tot ; Tamás Ferencz szentmártoni munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 280 frtot; 
Mifka Miklós németpalánkai munkaképtelen 
róm. kath. tanítónak évi 490 fr tot ; Timár 
Aurél ohábai közs. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 220 fr tot ; Ujváry János acsai 
róm. kath. tanítónak évi 340 frtot; Muhoray 
Elek újszászi r. kath. tanítónak évi 568 frtot; 
Szeitz Márton kolluthi r. kath. tanítónak évi 
340 fr tot ; Podhorszky Ágoston znióváraljai 
róm. kath. tanítónak évi 230 frtot; Alberty 
Lajos pélyi róm. kath. tanítónak évi 350 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Wihlidka Nándor csibakházi közs. volt tanító 
Aranka és Mária nevű kiskorú árváinak a 
kecskemétibe; néh. Gyiraszin Demeter bárd-
falvi g. kath. volt tanító János nevű árvájá-
nak a debreczenibe ; néh. Takács János péczeli 
volt r. kath. tanító Péter nevű kiskorú árvá-
jának a kecskemétibe; néh. Szálay Sándor 
borsóki volt r. kath. tanító Ákos nevű kis-
korú árvájának a debreczenibe; Trapp Endre 
hidasdi volt ág. hitv. ev. kántortanító Emilia 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe; néh. 
Pákán Lajos lajosfalvi volt közs. tanító Miklós 
nevű kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. 
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Kricsfalmy Miklós csománfalvai g. kath. volt 
tanító Sándor és Hermina nevű árváinak a 
debreczenibe; néh. Nagy Kálmán deési ev. 
ref. volt tanító Mária nevű kiskorú árvájának 
a kolozsváriba; néh. Vuján Miklós homoliczi 
volt közs. tanító Mária nevü kiskorú árvájá-
nak a kecskemétibe; néh. Bypl János nagy-
láposi r. kath. volt tanító Ernő nevü árvájá-
nak a kecskemétibe; néh. Bvorszky Antal 
dohnáni r. kath. tanító Emilia és Lajos nevü 
kiskorú árváinak a kecskemétibe; néh. Kosich 
Ferencz kapczai volt r. kath. tanító Ferencz 
és János nevü árváinak a kecskemétibe; néh. 
Félber József hédervári volt r. kath. tanító 
József nevü kiskorú árvájának a debreczenibe; 
néh. Török László batizi volt ev. ref. tanító 
Emma és Erzsébet névű kiskorú árváinak a 
kolozsváriba; néh. Tar Gábor karczagi volt 
ev. ref. tanító Béla és Gábor nevü kiskorú 
árváinak a debreczenibe; néh. Bencsik József 
tiszaszajoli volt r. kath. tanító István nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe; néh. Kiss 
Zsigmond karatnai közs. el. isk. volt tanító 
Ida és líozália nevü 2 kiskorú árvájának a 
kolozsváriba; néh. Murgas József szászpelsőczi 
r. kath. volt kántortanító Béla és Antal nevü 
árváinak a kecskemétibe; néh. Székely Ignácz 
csikszentimrei volt r. kath. tanító Krisztina és 
Vilma nevű kiskorú árváinak a kolozsváriba; 
néh. Keleti Krizmanits Zsigmond katafai közs. 
volt tanító Emil és Kálmán nevü árváinak a 
kecskemétibe; néh. Magyar Lajos rádi róm. 
kath. volt tanító Lajos és István nevü kis-
korú árváinak a kecskemétibe ; ne'li. Bemenár 
János csernei közs. el. isk. volt tanító Ede 
és Petronella nevü árváinak a kecskemétibe; 
néh. Bongó Gyula horkai ev. ref. tanító Ilona 
nevü árvájának a kecskemétibe ; néh. Benedek 
Gyula lőrinczrévei nyudíjazva volt ev. ref. 
tanító Béla nevű árvájának a kecskemétibe; 
néh. Petres Ferencz csik-szépvizi közs. volt 
tanító Ferencz nevü árvájának a kecskemétibe. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
-X- A zalamegyei általános tanítótestület 

augusztus hó 24-én tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Tapolczán Szalag Sándor elnök-
lete mellett, melyen a tantestületi tagok 
közül mintegy 200-an vettek részt. Szalay 
Sándor tantestületi elnök magas szárnyalású, 
eszmékben gazdag beszéddel nyitván meg a 
közgyűlést, mindenekelőtt meleg hangon üd-
vözölte dr. Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, 
tanfelügyelőt, a megyei tanítóság általánosan 
szeretett lelkes vezérét. A kir. tanfelügyelő, 
a tőle megszokott ragyogó ékesszólással 

köszönvén meg a megyei tantestület önzetlen 
ragaszkodását, Isten áldását kérte a tan-
testület működésére. Miután Poredus Antal 
tantestületi főjegyző felolvasta az elnök 
tetszéssel fogadott évi jelentését, Hoffmann 
Mór nagykanizsai tagtárs felolvasta „ Az új 
népiskolai tanításterv-javaslat és annak etikai 
vonatkozásai" czímű értekezését. Előadó a 
bevezetésben általánosságban szólott egy jó 
tanterv követelményeiről, rámutat azokra a 
részletekre, melyek az új tantervet a régi 
tantervtől oly előnyösen megkülönböztetik s 
egybehasonlítja a régi és új tantervben az 
egyes tantárgyakra nézve kitűzött, czélt, 
rámutatva mindenütt azokra az etikai vonat-
kozásokra, melyek mint vörös fonal végig-
húzódnak az új tanterv-javaslaton, mely 
egyszer véglegesen megállapítva, a népok-
tatásban új korszakot van hivatva meg-
indítani. Kimutatja, hogy az új tanterv a 
régivel szemben határozottabban hangsúlyozza 
a nevelést, a mennyiben az előbbi szerint 
minden tantárgy a nemzeti, erkölcsi és val-
lásos nevelés szolgálatában is áll. Rámutat 
az egyes tantárgyak czélszerü beosztására az 
egyes osztályokban, hol a tanterv készítői 
mindenütt tekintettel voltak a gyermek gon-
dolatkörére, a történeti haladás elvére és a kon-
czentráczió törvényére, mi által az egymásután 
és az egymásmellett is helyesebb elvekre van 
fektetve. A közgyűlés az előadónak a valóban 
tartalmas és mélv tanulmányról tanúskodó 
felolvasásáért, mely mindvégig lekötötte a 
hallgatóság figyelmét, jegyzőkönyvileg mon-
dott köszönetet. Nóvák Mihály z.-egerszegi 
tag a „Tanítók Háza" érdekében tartott az 
ügy iránti szeretetről tanúskodó, és a 25 frtos 
részesjegyek aláírására irányuló, lelkes hangú 
felolvasást. A közgyűlés Mencsey Károly ós 
Udvardy Ignácz hozzászólása után, az elő-
értekezlet határozatához képest, a „Tanítók 
Házá"-ban egy szobát biztosít s erre a czélra 
az árvaházi alapból a „Tanítók Házá'~-ra 
négyezer koronát utal ki, egyben felhívja a 
járásköröket, hogy a részesjegyek jegyzését 
illetőleg a saját hatáskörükben járjanak el. 
(Múltkori megjegyzésünkhöz helyreigazítólag 
meg kell itt jegyeznünk, hogy az egyesület 
választmánya már junius 25-iki ülésén fog-
lalkozott a Tanítók Háza ügyével s hogy az 
a tárgysorozatból tévedésből maradt ki. A 
fönnebbi határozat egyébiránt eléggé ékes-
szólóan beszél. Szerk.) Brauner Lajos csák-
tornyai tag szabad előadást tart „A tanítói 
nyugdíjtörvény reviziója a tanítók szolgálati 
idejének leszállítására való tekintettel" czímű 
tételről. Értekező mindenekelőtt foglalkozik 
a néptanítók jelenlegi mostoha fizetésével, 
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mely nincs arányban azon nagy és nebéz 
feladattal, melynek megoldását a m agyai-
társadalom úgy kulturális, mint magyar 
nemzeti törekvések szempontjából a magyar 
tanítóságtól vár, miért is kívánja a fizetések 
oly mérvű rendezését, mely a XI. díjosztály-
nak felel meg. Miután továbbá ismertette az 
egyes európai államok nyugdíjtörvényeit s 
összehasonlítást tett a régebbi és újabb 
nyugdíjtörvények között, s ez utóbbiak sérel-
mes voltát kimutatta, indítványozta, hogy 
1. Kerestessék meg a kormány, hogy a nép-
oktatási törvény revíziója alkalmával az 
összes hazai tanítóság díjazását a törvény-
szerű korpótlékon kívül egyelőre a XI. díj-
osztály elvei szerint állapítsa meg, mert e 
nélkül a tanítóhiány mindinkább érezhető 
lesz s így tanító hiányában, vagy a mostani 
fizetéssel megelégedő, a tanító-pályára lépő 
selejtesebb elemekkel a kitűzött nagy czélt 
elérni nem lehet; 2. hogy a nehéz — nem-
zetiségi vidéken kétszeresen nehéz — nép-
iskolai tanítói pályára való tekintettel, hol a 
40 szolgálati évet alig képes betölteni az 
elenyésző kisebbség, de ha betölti is, a meg-
haladott 55. életév után, kivált a testi rugé-
konyság hanyatlása s az öregséggel járó 
törődöttség miatt, a tanító feladatának kellő-
képen megfelelni nem képes, a teljes nyug-
díjjogosultságot a betöltött 35. szolgálati évhez 
kösse, ha másképen nem lehet, magasabb 
nyugdíjjárulék árán, melyhez Mencsey Károly 
a „Muraközi Tanítókör" elnöke a következő 
pótindítványt terjesztette be: „Kérelmezzük 
a nyugdíj revíziójánál, hogy a rendszeres 
mellékilletmények (torna, ének, ismétlő-iskola, 
ipariskola) után járó fizetés vagy tiszteletdíj 
személyi pótlék czímen vétessék be a nyug-
díjba a lakás-átalánynyal együtt, mely után 
a járulékokat szivesen fogjuk fizetni". A 
közgyűlés előadónak nagy tetszéssel fogadott, 
szép és tartalmas előadásáért jegyzőkönyvi 
köszönetet szavazván, indítványait Mencsey K. 
pótindítványával együtt magáévá tette s ily 
értelemben keresi meg a Magyar orsz. Tanítók 
Országos Bizottságát. Kertész József nagy-
kanizsai izr. polg. iskolai tanító a névma-
gyarosításról tartott, általános helyesléssel 
fogadott, értekezést; kimutatván, hogy amaz 
ősök, kik hazánk politikai és kulturális 
küzdelmeiben résztvettek, nemcsak testben 
és lélekben, hanem nyelvben is magyarok 
voltak. Annálinkább kívánatos, hogy a ma-
gyar tanítóknak, kikre e küzdelmekben 
alapvető munkát bizott a nemzet, magyar 
nevűk legyen. A közgyűlés felolvasónak 
jegyzőkönyvi köszönetet mondott. Kovács 
Miklós nagykanizsai tanító, az évzáró vizs-

gálatok eltörléséről olvasott föl, ismertetve 
a vasvármegyei tanítótestületnek e tárgyban 
az eltörlésre vonatkozó határozatát. A köz-
gyűlés Mencsey K. és Feleki Alajos hozzá-
szólása után a „Muraközi Tanítókör "-nek e 
tárgyban hozott határozatát fogadta el, mely 
szerint az évzáró vizsgálatok eltörlése fölött a 
járási szakfelügyélet behozataláig napirendre 
tér. A felolvasások sorát Selmeczi Imre gelsei 
tanító zárta be, „Az iskolakötelezettségi kor 
és a gazdasági ismétlőiskolák" czímű tétel 
fölött értekezvén. Értekezése kapcsán követ-
kező, a közgyűlés által elfogadott indítványt 
tette: 1. A tankötelezettség a 7. életév 
betöltésével vegye kezdetét s tartson a 13. év 
betöltéseig. 2. A felső két osztályban egyes 
reáltantárgyakkal kapcsolatban gazdasági is-
meretek is nyújtandók, de nem a reáltárgyak 
rovására. 3. A mostani ismétlőiskola, mint 
ilyen megszüntetendő s helyébe a 13. élet-
évtől a 15. életév betöltéseig kivétel nélkül 
minden faluhelyen 2 évig tartó ismétlő-
iskolák szervezendők s ezek életbeléptetésére 
az illetékes hatóságok megkeresendők. 4. Hogy 
a járások községi gazdasági ismétlőiskolái 
között az egyöntetűség meglegyen, ezek 
egymással szervi összefüggésben legyenek; 
minden járásban gazdasági iskola szervezendő 
s ez a helyi viszonyoknak megfelelőleg mint 
minta-parasztgazdaság rendezendő be. A köz-
gyűlés, miután előadónak tetszéssel fogadott 
felolvasásáért jegyzőkönyvi köszönetet mon-
dott, s az indítványnak az Országos Bizott-
sághoz leendő fölterjesztését határozatilag 
kimondotta, még a következő, a központi 
választmány által előterjesztett határozati 
javaslatokat fogadta el: 1. „A Muraközi 
Tanítókör" állami tanítóinak 1886—1896-ig 
terjedő időről fenmaradt tagsági díjhátralékát, 
tekintettel, hogy azon időben az állam 
részéről sem fuvar- sem napidíjban nem 
részesültek, törli. 2. Az a.-lendvai járás áll. 
és községi tanítói a zalaegerszegi járáskörhöz; 
a szentgrótiak a sümegi járáskörhöz; a 
drávavásárhelyiek a muraközi tanítókörhöz; 
a letenyeiek pedig, a közelség szerint, részben 
a nagykanizsai, részben a muraközi tanító-
körhöz csatlakoznak. 3. A keszthelyi járáskör 
indítványához képest a központi pénztár, a 
mennyiben pénzviszonyai megengedik, a járás-
körök pénztárát segélyezni fogja 4. Köz-
gyűlési meghívóit és a közgyűlések lefolyását 
ismertető tudósítást a Néptanítók Lapjában 
közli s ennek eszközlésével Poredus Antal 
tantestületi főjegyzőt bízza meg. 5. Az évi 
közgyűlést ezután mindig julius első hetében 
tartja meg. 6. A következő gyűlés helyéül 
Sümeget jelöli, egyben a közgyűlés-helyek 
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sorrendjébe Perlakot is fölveszi. 7. Megkeresi 
Zalavármegye közigazgatási bizottságát, hogy 
a közgyűlésre utazó tanítók fuvar- és napi-
díjaira vonatkozólag korábban hozott rende-
letét oly hozzáadással szíveskedjék megújítani, 
hogy a megyében működő összes községi és 
felekezeti tanítók ne csak a járási, hanem a 
megyei közgyűlések alkalmára is kapjanak 
megfelelő fuvar- és napidíjat. Végre 8. Tapolcza 
városának ós tanítóinak a szives fogadtatásért 
jegyzőkönyvi köszönetet mond. 

(P. A.) 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
R. I. Dercsika. Forduljon a honvéd-menház 

parancsnokságához. — Sz. B. Mező-Berény 
Pedig, kérem, mi nemcsak hogy többször 
üzentük, de czikket is közöltünk, a melyben 
olvasható volt, hogy a korpótlékot az oklevél 
megszerzésétől számítják. Ont megilleti 1900-
ban. — L. K. Legenye. A törvény 48. §-a 
szerint csak a 6. életévöket betöltött tanuló-
kat kell fölvennie. — Kath. tanítói kar, 
Török-Szt-Miklós. Az 1893. évi XXVI. törv. 
czikk értelmében a korpótlék alapját képező 
szolgálati idő 1893. évi szeptember hó 25-ik 
napjával veszi kezdetét. A korpótlékról egyéb-
iránt bővebb fölvilágosításokat találhatnak a 
Magyar Tanítók Naptárában, mely e hó má-
sodik felében fog megjelenni az Athenaeum, 
kiadásában. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Lapunk fel. szerkesztője egy heti 

szabadságra eltávozván a fővárosból, azon 
ügyek, a melyek személyes elintézését kíván-
ják, némi halasztást szenvednek. 

— Az Arany-muzeum. Augusztus 27-én 
nyitották meg Nagy-Szalontán az Arany János 
által megénekelt Csonkatoronyban, mely egyike 
hazánk legérdekesebb építési emlékeinek, az 
Arany-muzeumot. Arany Lászlónak, a költő 
fiának özvegye, adott férje hagyatékából négy-
ezer forintot a torony restaurálására, ezzel 
beváltotta férje igéretét, melyet a szalon-
taiaknak tett, mikor még a város ország-
gyűlési képviselője volt. Az Arany-Emlék 
Egyesület, melynek Szél Kálmán evangelikus-
református esperes az elnöke és dr. Balogh 
Elek városi főorvos az alelnöke, közadako-
zásból kiegészítette ezt az összeget, s helyre-
állították Nagy-Szalonta főterének, az óriás 
Toldi-térnek ékességét. A torony bejárata 

mellett ott ragyog már a márványtábla, 
hirdetve az épület jelentőségét. A fölirat a 
következő: Az úgynevezett Csonkatorony, 
melyet Arany János és Petőfi Sándor meg-
énekelt, Arany László Nagy-Szalonta szülötte 
és országgyűlési képviselője tervezete szerint 
és hagyományából újíttatott meg. Ide helyez-
tettek egyszersmind őrzés végett Arauy János 
emlékei, melyeket a kegyeletes fiu N.-Szalonta 
városának ajándékozott. 1899 augusztus 20. 
A négyemeletes torony földszintjén a buda-
pesti Arany-szobor egyik főalakja: a kopjás 
Toldi áll. A szobrot Stróbl Alajos ajándékozta 
az egyesületnek. Érdekesek a képek is, me-
lyek Arany szülőházát, valamint az iskolát 
ábrázolják, melyben tanult és tanított. A képe-
ket egy szemtanú, az öreg Rozvány György 
festette, ő festette Arany Jánost is, a mint 
nemzetőri őrmesteri egyenruhájában első elő-
őrsi szolgálatra indul. Rozvány György egy 
ládába gyűjtötte a torony tetejéről ledobált 
Arpádkori téglákat is, a láda tetejére fel-
íratta a torony történetét. Az első emeleten 
vannak Arany János dolgozó szobájának a 
bútorai. Középen áll mahagóni Íróasztala, 
melyet a magyar hölgyek ajándékoztak neki 
s melyet Arany 1867-től haláláig használt. 
Rajta a Ráth Mór ajándékozta írókészlet, 
melyet kiadója Toldi szerelmének megjelenése 
után adott neki. Ott van kedves náciszéke, 
a mely íróasztala előtt állott. A rajta levő 
párna Szél Piroska munkája. Egyszerű ágya 
a fal mellett áll; szembe vele barna vászon 
heverő diván. A diófa-szekrény belső részén 
láthatjuk Arany János sajátkezű jegyzékét a 
fehérneműiről. A költő mellszobx-a, Izsó 
Miklós munkája, szintén ebben a teremben 
van. A falakon a költő barátainak arczképei: 
Petőfi, Tompa, Kemény Zsigmond, Szász 
Károly, Katona József, sajátkezű aláírásaikkal. 
Érdekes a képek közt gróf Teleki László kis 
arczképe, mely mindig Arany János Íróasztalán 
állott. A bútorok szobájánál sokkal érdekesebb 
a második emelet, a hol kéziratai és egyéb 
apróságai vannak. I t t van Toldi szeréimének, 
a Szentivánéji álomnak eredeti kézírása; 
a budapesti egyetemnek tiszteletbeli doktori 
oklevele, Arany János nemesi levele; kineve-
zése belügyministeri fogalmazóvá Szemere 
Bertalan minister által. Itt láthatjuk a halála 
alkalmából özvegyéhez érkezett résztvevő távi-
ratokat és leveleket; köztük Pápay kabinet-
irodai főnökét, ő Felsége nevében, Klotild kir. 
főherczegasszonyét, Munkácsy Mihályét, Tisza 
Kálmánét és még sokat. Petőfi 1847-ben maga 
hozott neki ajándékba egy sárgaréz kávéfőző-
gépet ; Tompa Mihály egy beretvával lepte meg. 
Ott vannak ezüst koszorúi is: az egyiket 
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1879-ben amagyar hölgyek, a másikat 1878-ban 
az egyetemi ifjak adták neki; a harmadikat 
most hozta Gyulai Pál : ez Nagyszalonta ezüst 
koszorúja, melyet annak idején a költő szob-
rára tett. Ebhen a szobában vannak olyan 
művei is Aranynak, melyek eddig nem kerül-
tek nyilvánosságra. Nem irodalmi müvek ezek; 
még jegyzősége idejében írta. Egypár passzus 
ez, a miket a derék szalontai gazdáknak írt 
a nótárius uram. A falakat a ravatalára és 
szobrára küldött koszorúk szalagjai borítják. 
A főfalon függ arczképe, a melyet Barabás 
festett Nagyszalonta tanácsterme számára, 
a mikor már a nótárius hires ember volt. 
Egy haragosa aztán az arczképen töltötte ki 
hosszuját: átdöfte a botjával. A festményt 
kireparálták, úgy, hogy a kép romboló sér-
tése alig látszik. Könyvtára is ott van; benne 
1750 darab könyv. Ezek a futtában összeírt 
érdekességei az Arany-muzeumnak; a torony 
harmadik és negyedik emelete üres; ott a 
szalontaiak a Hajdu-muzeumot akarják be-
rendezni. 

— Tanítók Tanácsadója. A Magyar 
Tanítóit Naptára számára lapunk segédszer-
kesztője: dr. Göőz József alapos tanácsadót 
állított egybe, mely a tanítókat legfontosabb 
ügyeik felől tájékoztatja a hivatalba lépéstől 
kezdve egész a nyugdíjazásig. A ki ezt a ta-
nácsadót ügyes-bajos dolgaiban segítségül 
hívja, megkíméli magát attól, hogy kérdő 
levélben forduljon hozzánk. Megszerezhető 
pedig ez a gyakorlati Tanácsadó 40 krért, 
mert ennyi lesz a tanítók tanuló gyermekei 
javára jövedelmező Magyar Tanítói: Naptárá-
nak az ára. Ezt a gyakorlati Tanácsadót, a 
legújabb intézkedésekkel és rendeletekkel 
bővítve, a tanító élet- és szolgálati viszonyai-
nak más-más mozzanatainak feldolgozásával, 
évenkint közölni fogja a Magyar Tanítók 
Naptára. Ugyancsak ez a naptár fogja közölni 
az Eötvös-alap összes nyugtatványozásait; a 
kik tehát akár az Eötvös-alap, akár a Taní-
tók Házára adakoznak (tagsági díjat fizetnek 
vagy részesjegyet írnak alá), ezentúl nevöket 
nem lapunkban, hanem a Magyar Tanítók 
Naptárában fogják feltalálni. 

— Fölhívás. Mindazon rendes és magán-
tanuló volt növendékeimet, kik igazgatóságom 
alatt végezték tanulmányaikat az esztergomi 
tanítóképzőben, felkérem: hogy czimeiket 
velem tudatni szíveskedjenek. Dr. Kováts 
Kálmán Budapest VI., Ersek-utcza. 

— A „Tanítók Háza" javára adakoztak: 
1899 április 1-tól 1899 junius 30-ig: Schmidt 
Albin (részvényre) 25 frt, Deák Lajos Maros-
Vásárhely 5 frt, Somsich Sándor Baranya-
Ózd 1 frt, Bleyer Jakab Rácz-Almás 1 frt 
86 kr, Hauch Nándor Felső-Galla 4 frt, 
Ebédlő társ. 111/30. Molnár Aladár szobára 
11 frt 50 kr, Kaszás Lajos Muhr főpinczére 
4 frt, Klemm Márton Homokmégy 2 frt, 
Schön József (részj.) Budapest 10 frt, Korn-
hauser Simon gyűjt. Késmárk 2 frt 60 kr, 
szirákköri ág. h. ev. tanítói értekezlet 
Vanyarcz 1 frt, bezii ev. iskola 1 frt 50 kr, 
Fabriczi Samu Gölniczbánva 50 kr, Sásdv. 
róm. kath. tanító-egyes. Abaliget 9 frt 10 kr, 
Moussong Géza Bpest 5 frt, Hartmann és 
Ungár Csorba F. útján Onga 2 frt, áll. polg. 
leányisk. D.-Szt.-Márton 1 frt 50 kr, Szalay 
József (részj.) Noszlop 5 frt, Beniacs József 
Német-Lipcse 1 frt, Korchetz Czelesztin, 
Kálnay A. és Lengyel J. gyűjt. Apátfalva 
7 frt 30 kr, Hrupcsó Samu Gyöngyös-Pata 
1 frt, Lukács Ferencz R.-Orovicza 1 frt 90 ki-, 
Székely Károly Budapest 10 frt, mosonmegyei 
ált. tan.-egyl. 73 frt, Czira István Tisza-
Várkony 25 kr, Barsvárm. pénztára A.-Maroth 
3 frt 40 kr, Fabriczy Pál gyűjtése Orosháza 
2 frt 50 kr, Sümeghy J. gyűjt. Apátfalva 
3 frt, Fischer Lipót és társai L.-Szt.-Miklós 
10 frt, Alexy József (tan.-test.) gyűjt. Csacza 
2 frt, Háray Gyula Pruszka gyűjt. 38 frt, 
Knopfler Sándor S.-Ujhely 1 frt 40 kr, ág. 
ev. isk. Czegléd 10 frt, Mészáros János gyújt, 
és adománya Czegléd 3 frt, Deák Lajos 
M.-Vásárheíy 20 frt 29 kr, Wolf Mihály 
B.- Szabolcs 2 fr t 50 kr, Szabó Elemér Szolyva 
12 frt, Barta Ágoston N.-Gladna 50 kr, 
Schmidt Albin (III. részv.) Budapest 25 frt, 
Vajdafy Gusztáv Budapest Lónyai-u. el. isk. 
tant. 10 frt 60 kr. — a Tanítók Házára Balla 
Balázs 6 frtot adott (lapunkban megjelent 
czikke tiszteletdíját); az adakozónak köszö-
netet mondunk, az összeget elküldtük Schmidt 
Albin pénztáros úrnak, a kihez az esetleges 
észrevételek is intézendők. (Többek tudako-
zódására, ámbár lapunkban már több izben 
benne volt, ide jegyezzük, hogy Schmidt 
Albin úrnak, az Eötvös-alap pénztárosának, 
lakása: VII., Wesselényi-utcza 44. sz.) 

T a r t a l o m : Államsegély kezelése. 'Várhelyi G-y. — 
Az osztott népiskola tanítástervezete. Kovács G-y. — 
Az iskolai mulasztások. Tahy János. — Tanítói 
mellékfoglalkozás. Böngérfi J. — S z ü n ó r a : Vallo-
más. Móra István. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISK0L4-TÉR 3. 

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

A gyermekvédő-kongresszus. 
Midőn e sorok megjelennek már 

megnyílik hazánk fővárosában az első 
nemzetközi gyermekvédő -kongíesszus. 
Tudjuk mindnyájan, hogy aránylag jól 
fog sikerülni. Ügybuzgó és nagynevű 
egyének egész sorozata vesz részt az 
előkészítő munkában, a hatóságok, sőt 
a társadalom is sokoldalú támogatást 
igért, mintegy száz külföldi egyén 
fizette le a tagsági díjat, előadásainak 
sorozatában számos nevezetességgel 
találkozunk s kiállítása rendkívül tanul-
ságos. 

Őszintén örülünk, hogy Budapesten 
történik ez. Nemzetközi- kongresszusok-
ban az utóbbi pár évtized alatt sohasem 
volt hiányunk, voltak olyanok is, mint 
az archeológiai, demográfiái, inter-
parlamentáris s más kongresszusok, 
midőn a művelt világ figyelme Buda-
pestre fordult sokkal nagyobb mérték-
ben, mint jelenleg, de egy sem volt, 
mely tárgyánál fogva annyira érdekelte 
volna a magyar tanítót, mint a gyer-
mekvédők nemzetközi összejövetele. 

i 
Gyermekekkel foglalkozik egész éle-

tén át a tanító, nincs és nem lehet 
"Uly reájuk vonatkozó fontos kérdés, 
mely őt ne érdekelné. Nincs miért 
tagadnunk, hogy a gyermekvédelem 
szükséges olykor még a tanító és iskola 

ellenében is. Nincs miért tagadnunk, 
mert hiszen sehol sem beszélnek a 
túlterhelésről annyit, mint tanítók 
egyesületeiben, sehol sincs annyi szó az 
iskolák rossz padjairól, hiányos világí-
tásáról, a tisztasági bajokról s a velük 
összefüggő gyermekbetegségekről, mint 
pedagógiai lapjainkban és mi ért jük 
legjobban, hogy a libaőrzés, a mesterek 
kényelme s más önző okok mennyire 
megnehezítik az ügybuzgó tanító mun-
káját. 

De szerencsére ma már nemcsak a 
tanító ismeri a gyermekvédelem szük-
ségét, hanem a nevelő is. Szerencsére 
mondom, mivel nagy előnye az a mi 
közoktatásügyünknek, hogy hovatovább 
erélyesen követeli és hatásosan igyek-
szik megvalósítani, hogy a tanító ne 
csak kis gyermekek oktatója legyen, 
hanem valódi népnevelő, ki a tanórák 
és tananyag szűk kereteit öntudatosan 
tágítva, az új nemzedék fejlődésének 
irányítását is csak oly kötelességének 
tartja, mint a betűk és számok meg-
ismertetését. 

S az a tanító, a ki ily szocziálpolitikai 
szemmel nézi feladatát, a ki őszintén 
szereti a gondjára bizott kisdedeket, 
mindenütt és mindenfelé látja szükségét 
annak, hogy a társadalom kellő öntu-
dattal s olykor a hatalom fegyverét is 
kikölcsönözve keljen védelmére a kis-

Lapnnk 37-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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dedeknek, a kik gyámoltalanok, de a kik 
a szebb jövő csirái. 

Szülés előtt és szülés után javas-
asszonyok babonái gyilkolnak meg ezer 
meg ezer csecsemőt, a tudatlan szülők 
mérges szeszes italokkal, túlságos ké-
nyeztetéssel rontják meg testi, értelmi 
és erkölcsi jövőjüket, a nagy városok-
ban a szabad lég és kellő mozgás 
hiánya, a gyárakban és műhelyekben 
a túlfeszített munka és az éjjelezés 
korcsosítja a jövő nemzedéket és mind 
e mellett lealázó és erkölcstelenítő 
protekczió nélkül számos kiváló tehet-
ség nem nyer kellő nevelést és ápolást. 
A paraszt ember sűrűn használja az 
állatorvos tudományát, de beteg gyer-
mekéért nem akar áldozni, rendőr óvja 
a parkot és a kínzott állatot, de a 
terhes csomagot szállító mesterinasnak 
nincs védője, a szegény szülők őrizet-
lenül maradt gyermekei erkölcstelen 
társaságokba kerülnek, sőt még az 
árvaházak nagyobb része is szabályként 
tűzi ki, hogy ridegen visszautasítja az el-
hagyottakat, ha törvénytelen gyermekek. 

Nem .mondjuk mi azt, hogy Magyar-
országon elhagyatott a szegény gyermek. 
Hiszen, hogy többet ne említsünk, van 
mintegy száz árvaházunk, melyekben 
évente 4 — 500 kis embert ápolnak, 
vannak — bár fájdalom, főkép csak 
papiron — külön gyermekvédő törvé-
nyek is, különösen az árvák, iparos-
tanonczok, szegény tanulók stb. javára 
és Budapestről évente több száz gyer-
meket szállítanak ki szünidei gyermek-
telepekre és ugyanitt több ezeret látnak 
el különösen karácsonykor adományok-
kal. De ha megszámoljuk a vakok, siket-
némák és hülyék számára fennálló in-
tézeteket, ha összeolvassuk az utczán 
kóborló és kolduló gyermekeket, ha 
olvassuk, hogy Magyarországon az új-
szülöttek majdnem felerésze elhal öt-
éves kora előtt, ha olvassuk a nép-
lapokat, melyekben minden egyes nap 
több gyermek szerepel a balesetek és 

a bűnösök rovatai között, ha látjuk, 
hogy egy-egy lóverseny pénzforgalma 
nagyobb, mint az összes árvaházaké 
(és ki ne látná mindezt és még ennél 
sokkal többet1?): megdöbben a szivünk 
és gyermekszerető lelkünk egész mele-
gével kiáltjuk fel: A gyermekek meg-
védését nálunk is tervszeröleg és az 
egész vonalon át kell rendezni. 

Elmúlik a kongresszus is, zajos mun-
kája u tán elhalványodnak az egyes 
részletek, de nem múlik el egy, annak 
a tudatnak ébrenmaradása, hogy Magyar-
országon többet, sokkal többet kell tenni 
a gyermekek érdekében, mint eddig. 
A budapesti nemzetközi gyermekvédő-
kongresszusnak ez lesz a legnagyobb 
erkölcsi sikere és ennek folyományaként 
az, hogy minduntalan több gyermek-
barát fog akadni és köztük természe-
tesen a néptanítók is, kik idővel, midőn 
a kongresszuson kiváló szakférfiak által 
tárgyalt kérdések és az itt felhozott 
tapasztalatok gyűjteménye, a kongresz-
szus naplója megjelenik, komolyan fog-
ják tanulmányozni ezt az ezer és ezer 
feladattal összefüggő kérdést ós annak 
egyik vagy másik ágát igyekezni fog-
nak a hazai viszonyokhoz alkalmaz-
kodva előmozdítani. 

Ez lesz a kongresszus gyümölcse, 
melynek virágát most látjuk, midőn a 
legnépszerűbb főherczeggel élén a nem-
zet nagyjai és nemesei gyűlnek össze, 
hogy letöröljék a könyeket azok sze-
méből, a kik önmagukban tehetetlenek. 

S mert látjuk ezt a szép és hasznos 
gyümölcsöt, kettős örömmel üdvözöljük 
a szép virágot is. Legyen áldás a buda-
pesti gyermekvédő-kongresszus nemes 
munkáján. 

(Budapest.) György Aladár. 
+^><4* 

Egységes tanterv. 
A , Magyarországi Tanítók Országos Bizott-

ságáénak gyűlése megtörtént s részemről 
örömmel értesültem, hogy midőn ezen orszá-
gos tanítógyülés egyik legfontosabb tárgyát 
az új népiskolai tanterv képezte, egyúttal 
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elfogadták — egyik kartársunknak — az egy-
séges magyar népiskolai tantervről tett javas-
latát. 

Egységes tanterv legyen az egész vonalon! 
Ennek az elvnek voltam én hive már akkor, 
midőn az osztatlan népiskola új tantervéről 
volt szó. Az országos bizottság gyűlésén nem 
lehettünk mindannyian jelen, engedje tehát 
meg a t. szerkesztő úr, hogy az „egységes 
tanterv" mellett érveléseimet a „Néptanítók 
Lapjá"-ban röviden kifejthessem. 

Ugy a nemzeti kultúra müvének kifejlesz-
tése, valamint a tanítók erkölcsi emelésének 
érdeke megkívánja, hogy a magyar népisko-
lának egységes tanterve legyen. Igen furcsa 
állapot is lenne az, hogy míg egy nagyszabású 
tanügyi reform egyrészt a tökéletesség szin-
vonala felé igyekeznék, addig ugyanaz a reform 
másrészt visszafejlődést idézne elő. Mert vissza-
fejlődés s az általános műveltség terjedéséhez 
nem méltó lenne az, ha a különböző tanterv 
azt eredményezné, hogy ismét előállana a mult 
századbeli helyzet, a midőn különbséget tettek 
falusi és városi iskolák között. Ezen megkü-
lönböztetés természetes következményeképen 
nemcsak a falusi gyermek előmeneteli értékét 
nem minősítenék a városi gyermekkel egyen-
lően, de a falusi tanító tekintélye is csök-
kenne, a mennyiben a városi tanítóval szem-
ben kevésbbé kvalifikált embernek tekintetnék. 

A tanítóképzés országszerte csaknem egyen-
lőnek mondható, oda kell tehát törekednünk, 
hogy a népnevelés tökéletesítésének folyamata 
szintén az egyöntetűség korlátai között mo-
zogjon. A népoktatás kötelező törvény lévén, 
a nemzeti érdek és a nép joga követeli, hogy 
az előrehaladás is egyenlő legyen. Ezenkívül 
tekintetbe kell vennünk a népiskolai tanuló 
továbbképzését is. Való az, hogy a népiskola 
teljesen önálló intézet, de azért a jövő nem-
zedék és saját tanítói reputácziónk érdekében 
•oda kell törekednünk, hogy a magasabb, ille-
tőleg közép iskoláztatásnál a népiskolák városi 
"vagy falusi volta akadályt ne képezhessen. 
Mindezt az egységes tantervvel érhetjük el. 
•Olyan egységes tantervet kell készíteni, mely 
a minimális viszonyokkal is számot vet s 
engedjék meg a t. kartársak, hogy itt a tények 
szóljanak. A ki tanulmányozta az Országos 
Közoktatási Tanács által az osztott népiskolák 
számára készített tantervet, az meggyőződ-
hetett arról, hogy — nem tekintve a művészi 
tárgyak tanításánál levő túlzásokat — ez a 
javaslatba hozott tanterv nem olyan túl-
terhelő, mint a régi. A régi tanterv egyaránt 
kötelező volt osztott, osztatlan, falusi és városi 
iskolákra. Ha pedig megvalljuk, hogy igen 
nagy azon tanítók száma, kik osztatlan isko-

lában — a régi nehéz és elavult tanterv értel-
mében is — kifogástalan eredményt tudtak 
felmutatni, úgy el kell ismernünk, hogy az 
esetben, ha majd az Országos Közoktatási 
Tanács által készített tanterv gerinczén építve 
s ezen javaslatba hozott tanterv intenczióiból 
kiindulva, egy, minden iskola viszonyaival 
számoló, újabb s egységes tantervet készítenek, 
— buzgóság mellett — minden tanító meg-
felelhet a törvény kívánalmainak. Abban 
pedig meg kell nyugodnunk, hogy mindnyá-
junknak — még ha egy pályán működünk 
is —• nem lehet egyenlő jó dolgunk. Bár-
milyen tökéletes s bármilyen minimális tan-
tervet készítsenek is, az osztatlan népiskola 
tanítójának a feladata — minden körülmények 
között — terhesebb lesz, mint az osztott nép-
iskola tanítójáé. 

Azonban saját kényelmünket a tanügy rová-
sára nem kereshetjük, miért is javaslatom az, 
hogv a „ Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottságáénak azon határozatát, mely szerint 
az egységes tanterv életbeléptetését általános-
ságban elfogadták, mindnyájan tegyük magun-
kévá s az egységes tantervnek örömmel nézzünk 
eléje. Minthogy pedig a Közoktatási Tanács-
ban népiskolai tanító kevés számban van, a 
nehezebb vizszonyokkal küzdő tanító pedig 
egyáltalában nincs képviselve, nagyon üdvös 
lenne, ha e b. lapok t. szerkesztősége tért 
nyitna az egységes tanterv részletezésére, még 
mielőtt az a Tanácsnál újból kidolgoztatnék.* 

(Solt.) Fodor Ignácz. 
» e ^ i o 

Az iskolai év kezdetén. 
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

minister úrnak a folyó évben kelt azon ren-
delete, melynél fogva úgy az iskolafentartó 
hatóságok, mint a tanítói egyetem arra lettek 
utalva, hogy kivétel nélkül minden elemi nép-
iskolában a törvényszerű VI. osztályt állítsák 
fel, — egy, a multak szokásaitól eltérő, — új 
szakát van hivatva megnyitni a most megnyílt 
iskolai évnek. 

Tévesen értelmezik e rendeletet azok, a kik 
úgy gondolkoznak, hogy már most, minden 
körülmények között, végre kell hajtani, mert 
hiszen például ott, a hol a mult tanévben 
3 vagy 4 osztályú volt az iskola, ez lehe-
tetlen. 

Ez intézkedés helyes értelmezése odairányul, 

* Szívesen adunk helyet elcsépelt frázisoktól ment 
minden olyan czikknek, mely eszméket tar ta lmaz s 
úgy az elmélet, mint a tapasztalat magaslatán áll. 
Csakhogy a beküldött sok czikk közt épp az ilyenek 
a — fehér ho l lók! Szerk. 

36* 
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hogy az 1899—1900. tanévben kezdőkül be-
írt növendékek hat éven át 6 osztályt végez-
zenek, s némely osztatlan népiskola eddig 
divott azon rendszere, mely szerint akkor is 
4—5 osztályba lettek csoportosítva a tan-
kötelesek, midőn megvolt az alkalom a 6 
osztály létesítéséhez, szüntettessék be. 

A 6 osztály felállításának tulajdonképeni 
gátló okát eddig a legtöbb helyen a kezdő 
növendékeknek 7 — 9, sőt esetenkint 10 —11 
éves korban történt iskoláztatása szülte. 

Innen van az a viszás állapot is, hogy — 
különösen falusi népiskoláinkban — a felső 
osztályokat alig egypár növendék látogatja. 

Ez iskolai év kezdete tehát kell, hogy 
megvesse alapját e nagyfontosságú rendelet 
érvényesítésének, mert csak így fog az ige 
testet ölthetni. 

Ha azok, a kik erre hivatvák, lanyhán 
járnak el, holott a végrehajtó hatalom kezök-
ben van, ha kiadják ugyan rendeleteiket, de 
a mint a népiskolai e nemű ügyekkel a leg-
gyakrabban történni szokott, az eredményről 
vagy éppen nem, vagy csak későn vesznek 
tudomást, ismét csak irott malaszt marad e 
nagyon is közérdekű intézmény, mi által az 
ódium jó részben reánk, tanítókra fog hárulni. 

Erinek kikerülése végett múlhatatlanul életbe 
kell léptetnünk az úgynevezett katonai soro-
zás rendszerét, mert e nélkül sikertelen lesz 
a legtöbb helyen a kísérlet. 

A proponált sorozás idejének szeptember 
hóra kell esnie, mely időközben a községi 
elöljáróság, a jegyzővel élén, a hol lehet, az 
iskolafentartó hatóság közreműködésével is, 
minden rendelkezésére álló eszköz felhaszná-
lásával kivétel nélkül kényszerítsen minden 
6 éves kort elért tankötelest iskolába, s ennek 
foganatosításáról vagy a tanfelügyelőségnek, 
vagy a közigazgatási bizottságnak nyomban 
tegyen jelentést, figyelemmel lévén azon életbe-
léptetendő intézkedésre, melynek erejénél fogva 
az ez ellen vétők szigorú elbánásban fognak 
részesülni. 

Ne csak statisztikát, összeírást készíttessünk, 
mert ezek jobbára az állapotok feltüntetésére 
szolgálnak, hanem teljes erővel lépjünk a tett 
mezejére. — Ugyancsak azok, a kiket illet, 
súlyos következmények terhe alatt utasíttas-
sanak, hogy az igazolatlanul mulasztók azon-
nal vegyék el büntetésüket, mert tagadhatat-
lanul befolyással van erre az a körülmény, 
ha a törvény súlya az elkövetett cselekmény 
után a vétőkre nyomban reánehezedik és 
semmi erkölcsi értéke nincs azon sok helyen 
uralgó eljárásnak, hogy a büntetéspénzek úgy-
szólván a tanév befejezése után hajtatnak be. 

A mulasztások megtorlása végett szükség 
esetén a tanítók rendkívüli időben is adhas-
sanak be egyesek ellen jelentést, a mely 
jelentés különösen azokra vonatkozzék, a kik 
a kétheti időközt ki akarják zsákmányolni, 
mert az igazság elvével össze nem egyeztet-
hető, hogy éppen oly mértékű büntetésben 
részesüljön az, a ki egy fél napot mulaszt, 
mint az, a ki heteken át nem látogatja az iskolát. 

Erre vonatkozólag — különösen ifjabb 
karfásainkat illetőleg — meg kell jegyeznem, 
hogy kiváló óvatossággal kell eljárnunk, mert 
vannak esetek, midőn sem betegség, sem csa-
ládi öröm, vagy gyász, de nagyon is elfogad-
ható és méltánylást érdemlő ok miatt történik 
a mulasztás. Az évről-évre kimutatott igazo-
latlan mulasztások nagy számát az ily esetek 
nem kis részben növelik. 

Kiváló gond fordítandó a cseléd, zsellér 
stb., szóval: az oly gyermekek iskoláztatására, 
a kiknek szülei gyakori helyváltoztatásnak 
vannak alávetve, mert ezek a legtöbbször 
kibújnak e kötelezettség alól azon ürügy alatt, 
hogy újévkor más községbe tévén át lakásu-
kat, ott kezdik meg gyermekeik taníttatását. 

Az ily gyermekek rendszerint vagy nem 
részesülnek az oktatás áldásaiban, vagy ha 
igen, a legtöbb esetben két évig végzik el 
az első osztályt, mert — az előrehaladottak 
hátramaradása nélkül — a tanító elvesztett 
idejöket nem pótolhatja. 

Ezek azok, a melyekre az iskolai év elején 
az érdekeltek figyelmét fel akartam hívni. 
Ha a fentiek oly szellemben, a minőnek én 
azokat képzelem s vázlatosan leírtam, a meg-
valósulás stádiumába lépnek, a rendelet végre 
lesz hajtva s a teljes siker egyedül tőlünk 
fog függeni, melyre nézve azon meggyőződés 
él bennem, hogy a reánk bizott talentumok-
kal igazán és hűséggel fogunk sáfárkodni. 

(Abaúj-Bevecser.) Lány Lajos. 

Amerikai iskolák. 
Az amerikai iskolákban a nevelési rendszer 

első helyen áll az egész világon. Nincs oly 
állama e kerek földnek, a melyben annyi 
súlyt fektetnének az iskolákban a nevelésre, 
mint az Egyesült-Államokban. Az Unió még 
sok tekintetben mögötte van az európai álla-
moknak, de meg kell engedni azt az egyet, hogy 
iskoláiban a nevelési rendszer kitűnősége el 
van ismerve mindenütt. Nem az angol peda-
gógiai rendszert követik, hanem egy külön-
álló methodusuk van erre, melyet maga az 
Unió czivilizácziója hozott létre. Lélektani 
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alapon nyugszik ez a rendszer, melynek az 
eszköze a reszpublika. Amerikának minden tan-
intézetében az irányadó elem a politika, még 
pedig egy oly köztársasági politika, melynél 
ki van zárva minden más padegogiai rendszer, 
mint az, a mely alkalmazásban van, 

Háromféle iskola van az Egyesült-Allamok-
ban, a „primary", a „grammar" és a „college." 
A primary megfelel a mi elemi iskolánknak, 
és ugyanazon tantárgyak taníttatnak, elte-
kintve persze azon tantárgyaktól, a melyek 
az angol nyelvű iskolákban magánál a nyelv 
tanításánál mellőzbetetlenek. Ilyenek pl. a 
„spelling." Ez annyit jelent mint betüzés, és 
annyiban szükséges ez az angol nyelv tudá-
sához," a mennyiben egy angol bármit is kép-
telen leírni anélkül, bogy először betűzni ne 
tudná. Érthető ez a dolog könyen, ha azt 
tudjuk, hogy az angol minden szót másképen 
ejt ki, mint a hogy az írva van. Ha megmondod 
neki hogy hívnak, az nem elég; betűznöd 
kell a nevedet és csak akkor tudja leírni. A 
primary iskolák, valamint a grammar-schoolok 
nyolcz osztályra vannak felosztva. A tanuló, 
ki meg nem bukik, egy év alatt két osztályt 
végezhet. Egy-egy osztály öthónapí tanidőből 
áll, hetenkint két nap szünettel. E két nap 
nincs darabokra vagdalva, mint nálunk, hanem 
magában foglalja a szombat és vasárnapot. 
A napi órák száma ugyanannyi mint nálunk, 
csak máskép vannak beosztva. Ugyanis az 
előadások délelőtt nem nyolczkor, hanem 
kilenczkor kezdődnek, és egész délig tartanak. 
Délután már egy órakor kezdetét veszi az 
előadás és háromkor végződik. Ily módon a 
gyereknek majdnem egész délutánja szabad, 
mialatt előkészülhet a másnapi leczkéire, és 
még a játszásra is marad elég ideje. 

A „grammar", ez már a mi középiskoláink-
nak felel meg, és ez az egyedüli faja a kö-
zépiskoláknak. Ezen iskolákba minden tandíj 
nélkül vesznek föl bárkit, ki a primary is-
kolát elvégezte, sőt könyveket, Írószereket, 
papirost stb. kap. Ily engedmények után, a 
„Fehér Ház "-ban ülő senátorok oda nyilat-
koznak, hogy még a legszegényebb ember is 
taníttathatja a gyermekeit, ennélfogva a sze-
nátus oly törvényt hozott, a mely elren-
deli, hogy minden szülő köteles gyermekeit 
16 éves korukig iskolába járatni. Kihágások 
e törvény ellen szigorúan büntettetnek. Ezen 
kihágások ellenőrzése végett fizetett közegeket 
tartani köteles minden város, mely közegek 
„truant officer" név alatt rettegettek diák-
körökben. 

Ezt a nyolcz „grammart" legkevesebb öt 
év alatt lehet elvégezni, mert az utolsó osz-
tályba egy évig kell járni. Érdekes lesz tudni 

tán azt is, hogy ez iskolákban az első osz-
tály a legmagasabb, és a nvolczadik a leg-
alsóbb, tehát éppen megfordítva mint nálunk. 

A „college" öt osztályra van felosztva, és 
annyiféle college van, a hány a tudományos 
pálya. Itt nyeri az amerikai fiatal ember a 
legmagasabb kiképzést, kivéve az egyetemeket, 
melyek két- vagy háromévi tanfolyamra vannak 
osztva. Latint vagy görögöt a grammar isko-
lákban nem tanulnak, azt csupán a college-
ban kezdik, a görög helyett ott a franczia 
nyelv a pótló elem. A szegényebb néposztály 
eme felsőbb iskolákba már nem járatja gyer-
mekeit, részint azért, mert ezek már nem 
ingyenesek, részint pedig azért, mert egy 
tizenhat éves fiu sok pénzt kereshet, a mi 
nagy fokban ingerli őket a munkára. Egyetlen 
egy college van New-Yorkban, melyben nincs 
tandíj, ugyanis a City-collegeban. 

A tanítókról szólva, a következőket akarom 
fölemlíteni: Úgy a primary-ban mint a grammar 
iskolákban nagyobbára nők tanítanak, mind-
két nembeli osztályokban. A grammar-isko-
lában, a hova én jártam, liarmincz tanárnő 
volt és három tanár, az utóbbiak persze a 
legfelsőbb osztályokban tanítottak. Tanítanak 
ugyan nők is a legfelsőbbekben, de az osztály-
főnöki rangot már férfi viseli. Hogy miért 
alkalmaznak a felsőbb fiu-iskolában is tanár-
nőket, az könnyen érthető, ha tudjuk milyen 
számító a yankee. Olcsóbban dolgozik . . . . 
De azért ne tessék ám gondolni, hogy rosszul 
fizetik őket, mert egy ily tanárnőnek éppen 
négyszer annyi fizetése van, mint egy magyar-
országi gimnáziumi tanárnak. Hetenkint fi-
zetik őket, még pedig szám szerint 30—40 
dollárt kapnak hét-, azaz ötnapi tanításért. 
40 dollár az 100 frt hetenkint. Tessék kérem 
kiszámítani. Egy grammar-iskolai tanárnak 
hetenkint 50—60 dollárja van, az iskolai 
igazgatónak 100. De nem is nyomorog ám 
egy se közülök és nem kénytelen deákoknak 
ellátást adni, hogy valahogy csak megélhessen. 

Az iskolákat már némileg megismertettem, 
most térjünk át a fent hangoztatott nevelési 
rendszerre. A mint mondám, ez morális ala-
pon nyugszik, és nem a nádpálcza nyújtja a 
kényszer-eszközt ennek véghezvitelére. Hogv 
a gyereket egy bizonyos szellemi haladási 
vonalon tarthassuk, abszolúte szükséges, hogy 
egy kényszer-eszközt alkalmazzunk, nehogy 
a gyerek heves vérmérsékletének engedelmes-
kedvén, minduntalan kirúgjon a hámból. Ilyen 
kényszer-eszköz csak egy van: a szigor. 
Ennek azonban két árnyalata van; az egyik 
a morális, a másik a fizikai szigor. Nálunk 
még mindig az utóbbit használják, sőt igen 
sok helyen brutálisan. No de semmi szándékom 
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nincs a magyarországi iskolákban való eljá-
rásokat kritizálni, mert nem szeretem a tár-
gyilagosságtól való eltérést. 

Amerikában a morális szigort alkalmazzák. 
Ne tessék félreérteni, nem a tanítási, hanem 
a nevelési rendszernél, mert most erről szólok. 
A tanítási rendszerre majd később térek át. 
A tanárnők a nevelési rendszernél visszaélnek 
nő voltukkal. Ezt úgy értem, hogy a tanárnő 
a 16 éves kamasz tanítványival szemben 
magát nem tanárnak, hanem nőnek tekinti. 
Éppen így van a tanulónál. A tanárnőt maga 
előtt nem tanári, hanem női minőségben látja, 
és ennélfogva határtalan tisztelettel adózik 
minden szavának. Az amerikai nép között a 
nők iránt való tisztelet olyannyira kifejlett, 
liogy ha egy osztályban egy fiu olyas valamit 
mond a tanárnőnek, a mely abban a nőt érinti, 
az egész osztály kész felzúdulni ellene. Persze 
az illető nőnek két feladata van; a női és a 
tanári respektust megszerezni. Az előbbi elő-
segíti az utóbbit és viszont. • 

A vallást mint iskolai tantárgyat nem 
ismerik, de e helyett egy épp oly szent és 
nemes tárgynak hódolnak és ez a patriotizmus. 
Ennek kifejlítésére, naponta egy fél órát 
tölt az egész grammar-iskola. Egy hatalmas 
terembe smarch"-olnak reggel a diákok, hol 
valamely tanár hazafias szónoklatot tart, 
hazafias dalokat énekel az egész sereg, vagy 
egy diák a hazára, a köztársaságra vonat-
kozó lelkes költeményt szaval, egy másik 
meg az európai államokat rántja le, továbbá 
politikai debáttokat tartanak, stb., így nevel-
vén fel a gyereket jó hazafivá, keblébe oltják 
tízéves korában a haza iránt való szeretetet. 
Más eszközöket is használnak még e czélokra. 
Például Írásbeli gyakorlatul felkapja egy 
sereg gyerek Washington életének kidol-
gozását. A ki a legszebb dolgokat tudja róla 
elmondani, vagy a ki azt legczifrább nyel-
vezettel tudja leírni, az kap egy ezüst érmet. 
Van egy másik témájuk is nekik. A szabad-
ságharcz alkalmával egy Benedict Arnold 
nevezetű tábornok elárulta az amerikaiakat 
és átment az angolokhoz. Erről a bizonyos 
árulóról kell nekik egy fogalmazványt írni, 
és a ki a legczifrább nyelvezettel, a legczif-
rább módon, legjobban tudja mocskolni még 
az ivadékát is, az egy arany érmet kap. így 
oltják a gyerekbe az árulók iránti gyűlöletet, 
megvetést, utálatot. A ki jó hazafinak tünteti 
ki magát e gyakorlatokban, annak nem kell 
tanulnia. Én egyszer versben írtam Washington-
ról egy dicshimnuszt, felolvastatták velem a 
nagyteremben és ennek elismeréseül általános 
jelesre vizsgáztam. A többiek persze látván 
e fényes jutalmat, kaptak az alkalmon és azon-

túl Washingtont versben dicsérte, Arnoldot 
pedig rimben gyalázta az egész diákság. 

A tanítási rendszerről nem mondok sem-
mit. A józan eszem nem engedi, hogy jót 
mondjak róla; a szivem viszont tartóztat 
abban, hogy rosszat mondjak. Nem volna 
helyes eljárás tőlem rosszat mondani arról 
az iskoláról, melynek padjait öt évig kop-
tattam ; nem volna tisztességes eljárás tőlem, 
megkritizálni azoknak a tanároknak és tanár-
nőknek a működését, kik a fejembe verték 
nagy buzgalommal azt a keveset is, a mit 
tudok. így tehát az olvasóra bizom a tanítási 
rendszer megitélését e pár szóból, mely tol-
lamból tulajdonképen csak kicsúszott 

Egy érdekes tanárnőnk volt a gnimmar-
iskola hetedik, illetőleg második osztályában. 
Egy fehérhajú tisztes matróna, ki a törté-
nelmet tanította. Úgy hívták miss Sterling. 
— Nagyon szigorú vén asszony volt, már 
közel járt a hatvanhoz. Az egész iskola tudta 
róla azt, hogy a 65-ben lefolyt polgár-
háború alkalmával mint tábori postás vett 
részt, de nem az éjszakiaknál, hanem a 
délieknél; tehát az ellenségnél. A férje szintén 
a délieknél kapitányi rangot viselt és a 
háború befejeztével le lett fejezve. A mint 
mondám, a tisztes őszhajú veterán matróna a 
történelmet tanította. Különösen a polgár-
háború történeti eseményeit ismerte rész-
letesen és valahányszor ezt magyarázta, a 
lelkesedés annyira elfogta — persze a déliek 
irányában — hogy ránk nézve, kik éj szakiak 
voltunk, igen kinosak voltak ez inczidensek. 
Hires volt még miss Sterling az ő szigoráról 
is. Maga az arczkifejezése is elvesztette 
minden nőiességét a férfias, szigorít modor 
folytán, sőt hangja is megvastagodott. 

Harminczhat évig tanított már, de azért 
nyugalomba vonulásra még csak nem is 
gondolt, noha már harminczévi szolgálat 
után nyugdíj gyanánt az egész fizetését 
húzta volna. Pár nappal, mielőtt elutaztam, 
hallottam, hogy valamely gyerekre oly dühös 
lett, hogy mérgiben megütötte a guta. 

Legyen áldott az emléke! 
(New- York.) Szebenyei Szeknlesz. 

- - —e£>!^K3e — 

-f- Kitüntetett tanítók. A vallás- és közok-
tatásügyi minister úr Tóth József mezőcsáthi 
ev. ref'., Barinza Péter bánhorváti róm. kath. 
és Tóth Lajos sajóládi róm. kath. tanítókat, 
nyugdíjaztatásuk alkalmából, a népnevelés 
terén negyven esztendőt meghaladó buzgó mű-
ködésük elismeréseül, a szolgálati díszérem 
adományozásával tüntette ki. 
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Felvidék hű őre, tanítók barátja, 
Oktatásügyünknek derék veteránja: 
Ez a szép ünnep ma nem csupán a tied, — 
A hű tanítók is ünnepélnek veled, 
Azok a tanítók, kik vezér-szavadra 
Veled küzdtek hiven, soha nem lankadva. 

Az idők árjából, szakadatlan sorba, 
Egész ember-öltő: harminczévnek sodra. 
És te kerek ennyit töltöttél el éppen 
Nemzeti kultúránk előbbvitélében, 
S három évtizednek mesgyéjéhez érve, 
Nyugodtan tekinthetsz munkád sikerére. 

Harmincz álló évig a nemes tettekben 
Előljártál mindig bátran, csüggedetlen. 
Hevült szived, agyad; az eszmék árja forrt... 
S te végig emberül, hiven álltad a sort. 
Verejtéked sűrűn hullott az avarra 
S nyomán üde pázsit hajtott ki, vindva. 

Megyéd területén a sár-gunyhók helyett, 
A hol az ifjúság csak satnyult, senyvedett, — 
Szép díszes csarnokok egész hosszú sora 
Munkádat hirdeti lépten-nyomon sorra. 
Nemzeti műveltség volt mindig jelszavad: 
Előre nemzetem! Ki nem halad, — marad. 

jíz igaz műveltség ragyogó eszméje 
Terjedt is mindenütt varázsló igédre. 
S ma már a tanítók hatalmas tábora 
Lelkesedve halad taposott nyomodba, 
S az a nemzedék, mely — példád után nő fel: 
Mint új apostol lép nyomodba idővel. 

S most, midőn ősz fejjél állsz a határkőnél, 
Emelt fővel állhatsz, — derék munkát végzél: 
Alkottál, hatottál, jutáimat nem kérve. 
Nevedet bevésted az idők kérgébe.. 
Dicsőségből fonva, — koszorút ma fődre! 
— Áldjon meg az Isten: Felvidék hű őre! 

(Esztergom.) Varyyas Endre. 

Ki nagy eszmék szolgálatában hiven és 
kitartóan működik s annak zászlóját állan-
dóan lobogtatja, elismerést és rokonszenvet 
szerez maga számára is. Nem szükséges o o 
tüneményszerű tehetség, nem nagy anyagi 
áldozatkészség, maga az eszmék őszinte sze-
retete, az apostoli buzgalom is elegendő, 
hogy az illető eredményeket mutathasson fel 
s hogy esetleges gyarlóságai avagy balsikere 
se gátolják meg a közvélemény elismerését, 
mely ösztönszerűleg szereti az idealizmust, 
mely „lángtettekre hevít" s mely előkészíti 
a tömeg megmozdulását, a szebb jövő elen-
gedhetlen feltételétet. 

Az idealizmusnak ez. a hatalma biztosít a 
felől, hogy Libertiny Gusztáv nyitramegyei 
tanfelügyelőnek most tartandó jubileuma nem 
egyszerű hivatalos ünnep lesz, melyben többé-
kevésbbé minden hosszabb időn át működött 
magasabb rangú egyén részesülni szokott. 

Jubileumi hangok. 
(Libertiny Gusztáv nyitravármegyei kir. tanfelügyelő 

harminczéves működése emlékére 1899 szept. 12-én.) 
Tűzzetek ma zászlót Nyitravár ormára, 
Magasra, hogy egész Felvidék hadd lássa! 
Felvidék hű őre ül ma itt ünnepet, 
Kinek keble mindig magasan érezett. 
Lengjen hát a zászló, ünnepet hirdetve, 
Hadd verjen magasan minden honfi keble. 

Libertiny Gusztáv. 
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Libertiny ugyanis nemcsak hivatalnok volt, 
hanem a magyarosodás eszméjének egyik 
lelkes apostola is, ki az iskolának erkölcsi 
erejét teljes mértékben igyekezett e czélra 
felhasználni, de a mellett a társadalomban 
is sovinizmusnak csúfolt buzgalommal tudott 
élő szóval és tollal, valamint szervezőleg 
ily irányban hatni. Az általa szerkesztett 
„Nemzetőr" czímü lapot messzeföldön érde-
meül ismerik és sokan tudják, hogy ő volt 
a ma oly tekintélyes felvidéki magyar közmű-
velődési egyesület egyik alapvetője és oszlopa. 

Nem kicsinyeljük mi a kizárólag hivatalnoki 
érdemeket sem, hiszen alig van állás, melyet 
oly sokoldalúan áldásos hatással lehetne 
betölteni, mint a tanfelügyelőit s ezért 
szívesen elhozzuk mindig a babérkoszorút 
azoknak is, kik jó tanfelügyelők voltak. 
De kétségtelen, hogy a társadalmi működés 
hatása legalább földrajzi szempontból sokkal 
tágabb körű s ezért kétszeresen jubilálnunk 
kell Libertinyt, kit nemcsak megyéje tanító-
sága, de az ország többi tanítói is jól 
ismernek. 

Libertiny még Eötvös báró kiválasztottjai 
közé tartozik. 1839 junius 24-én született 
Korponán, ott tanulta az elemi iskola s a 
gimnázium két alsó osztályának tárgyait, 
tovább Selmeczbányán, majd a budapesti 
egyetem jogi és bölcsészeti fakultásain. Életpá-
lyát keresve, 1861 óta Hontmegye aljegy-
zője volt, de 1869-ben a tanfelügyelői pályára 
lépett. Kezdetben tollnok volt Vasmegyében 
Szelestey Károly mellett, majd Ballagi Károly 
másodtanfelügyelő eltávozása után 1870-ben 
ennek utódja s 1876 ősze óta Germanecz 
Károly után első tanfelügyelő Nyitramegyé-
ben, hol jelenleg is működik. 

Erős nemzeti érzetét jelentékenyen növelte 
e két végvidéki megyének szomorú állapota 
a nemzeti nevelés tekintetében. A vasmegyei 
vendek és a nyitrai tótok között ebben az 
időben jóformán ismeretlen volt a magyar 
szó, Nyitrában hivatalának elfoglalásakor 405 
népiskola közül csak 92 volt magyar tan-
nyelvű és 313 iskolában egyáltalán nem taní-
tották a magyar nyelvet. Az új tanfelügyelő 
megtett minden lehetőt a baj orvoslására, de 
csakhamar belátta, hogy hivatalának hatalma 
erre elégtelen s már 1877-ben megkezdette 
az agitácziót, hogy a magyar nyelv tanítása 
törvényileg biztosíttassék, 1879-ben kieszkö-
zölte, hogy magyar nyelvű póttanfolyamok 
állíttassanak fel, megalapította a nyitramegyei 
tantestületet s annak szakközlönyét, a jellem-
zőleg „Nemzeti Népiskoládnak czímzett lapot, 
ifjúsági és népkönyvtárakat, valamint kisded-
óvodákat állított, a hol lehetett s általában 

minden téren igyekezett a nemzeti nevelés 
eszméjét előmozdítani. 

Tanfelügyelői működésének eredményét a 
következő számok mutatják: 1876-ban az iskolák 
száma 405, a kisdedóvóintézeteké 2, a tanítóké 
571 volt, átlagos fizetésük 238 frt, a tényleg isko-
lába járt gyermekek száma pedig a tanköte-
leseknek 71%-a. 1897-ben volt 483 iskola, 
ebből 234 magyar tannyelvű s csak 24 volt 
olyan (az 1876-iki 313-al szemben), hol a 
magyar nyelyet abszolúte nem tanították. 
A tanítók száma volt 830, átlagos fizetésük 
497 forint. Az iskolába járó gyermekek szám-
aránya 94,2°/o-ra emelkedett. Ezenkívül 20 év 
alatt új iskola épült 268, nagyobb javítás 
történt 405-nél összesen 1,046.000 frt költ-
ségen, melyből 251.128 frt jut az államra. 
Az óvóintézetek száma e megyében már 117 
(s e tekintetben a legelsők közé tartozik) 
170 óvónővel. Van 65 gazdasági ismétlő-
iskola, 12 iparostanoncz-iskola, 3 igazi tan-
műhely, ifjúsági és népkönyvtár minden fon-
tosabb helyen. 

A nemzeti nevelés eszméjét szolgálja Liber-
tiny Gusztáv első sorban, mint iró és ember is. 
Tanfelügyelői jelentéseiben mindenkor külö-
nös gondját képezi a magyarosodás ügye, 
egyik fontosabb önálló müve „A magyarnyelv 
gyakorlókönyve" (1877) a tótok között ter-
jeszti az állam nyelvét. Es legjelentékenyebb 
irodalmi vállalata, a „Felsőmagyarországi Nem-
zetőr" (1882—1892), melyben az oly korán 
elhunyt, lelkes Kostenszky Gézával és mások-
kal egy évtizeden át szüntelenül hangoztatták 
szükségét annak, hogy a határvidéken a nem-
zeti állam érdekeinek megvédése végett erős 
tevékenységet kell kifejteni. 

Ennek a lapnak köszönhető részben, bogy 
1883-ban megalakult a „Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület", az EMKE legtekin-
télyesebb s évről-évre izmosodó hajtársa, mely 
már annyi jót tett a nemzeti és közművelődési 
érdekek előmozdítása végett. Libertiny ennek a 
tekintélyes egyesületnek egyik alapítója s kü-
lönösen az első években egyik főoszlopa volt. 

A megye tanítósága már több izben fejezte ki 
tiszteletét és ragaszkodását Libertiny iránt. Tan-
felügyelőségének 10-ik évfordulója alkalmából 
dr. Pechány Adolf külön füzetet is adott ki róla, 
most szept. 12-ére tervezett jubileumát maga 
a nyitramegyei tanítótestület kezdeményezte, 
mely saját kebelében rövid idő alatt több mint 
3000 koronát gyűjtött össze egy Libertiny nevét 
megörökítő alapítványra. 

Fogadja a mi üdvözletünket is. A veterán 
pedagógus és kultúrpolitikus élvezze soká 
habárait! 

a®®9, 
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I R O D A L O M . 
Az ó-kori szocziálízmusról igen érdekesen 

szól a N. Képes Világtörténet 35. füzete. Egy 
kötet ára diszes félbőrkötésben 8 fr t ; füze-
tenkintis kapható 30 krjával. Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
testvérek, irod. int. r.-t. Budapest, VIII. ker., 
Üllői-út 18. sz.) s minden hazai könyvkeres-
kedés útján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis te r : 

Köszönetét nyilvánította: Bötliy Mihály 
kislődi esperesplebánosnak, a ki az Ajkán 
szervezendő r. kath. el. népisk. czéljaira 
4300 frt költséggel egy 707 L -öl területű 
házat és belsőséget vett; Csikvándi Márton 
földbirtokosnak, a ki a csikvándi róm. kath. 
népiskola számára 2500 frt költséggel egy 
űj épületet emeltetett. 

Kinevezte: Bossinka János oki. tanítót a 
prilipeczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bitt-
hord Viktória oki. tanítónőt a kisbaczoni áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kovács Gyula 
oki. tanítót a mezőzahi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Horváth János petesházi r. kath. 
oki. tanítót a hodosani áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Isvernicean Döme oki. tanítót a 
vercserovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Zechmeister Ilona oki. tanítónőt az ürmösi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Csorba 
Jolán oki. tanítónőt a sztaskói áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Komáromi Elek oki. 
tanítót az alsódetrehemi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Masssauer Gyula okleveles tanítót 
hasznos-felsőhutai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Básván Simon oki. tanítót a bogol-
tini községi elemi iskolához rendes tanítóvá; 
Valta Miklós okleveles tanítót a langenfeldi 
közs. el. isk.-hoz rendes tanítóvá; Manciu 
Emilia oki. tanítónőt a márgai közs. el. isko-
lához rendes tanítónővé; Uticsny Guidó oki. 
tanítót a simonyifalvai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Magyarásevits Frigyes oki. tanítót 
a felsőkovili közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kovács Sándor oki. tanítót az eskülői áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kabácsy Kornél oki. 
tanítót a sztrabicsói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Dimitrievits Zorka oki. tanítónőt a 
gardinovczei közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Atonti János, Dragoj Gyula és Erdó'si Ferencz 
oki. tanítókat a talpasi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká; Kovács Gábor oki. taoítót a maj -
dánka felsőbísztrai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Jánó Sándor és Jancsó István oki. 

tanítókat a száldobosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká; Bartlia Samu és Bagoly Béla oki. 
tanítókat a barátosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítókká. 

Áthelyezte: Schmidt Róza zalatnai áll. el. 
isk. r. tanítónőt a pilisszántói áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében ; Masgon Mária pilisszántói 
áll. el. isk. tanítónőt jelen minőségében a 
vörösvári áll. el. isk.-hoz; Török Teréz bilkei 
áll. el. iskolai tanítónőt a köpcsényi áll. el. 
isk.-hoz; Técsi Lajos és Kaiss Gyula paróházi 
állami elemi isk. tanítót a misztótfalusi, 
Harosán János apai áll. el. isk. tanítót a 
patóházi, Bossó István misztótfalusi áll. el. 
isk. tanítót a patóházi, Sslávik Sándor misz-
tótfalusi áll. el. isk. tanítót az apai áll. el. 
iskolákhoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bosiu József 
kernyécsai gör. kel. munkaképtelen tanítónak 
évi 330 f r t ; Apáthy Ágoston lyubisei mun-
kaképtelen r. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; özv. 
Papp Antalné szül. Braunhofer Anna eszter-
házai munkaképtelen áll. tanítónőnek évi 
250 fr tot ; Lukics Agnicza verseczi munka-
képtelen gör. kel. tanítónőnek évi 620 fr tot ; 
Horváth János debreczeni munkaképtelen orsz. 
árvaházi árvaatyának évi 470 forintot; Tóth 
Imre nagyváradi munkaképtelen közs. tanítónak 
évi 660 fr tot ; Turnovssky Sándor filipovai r. 
k. tanítónak évi 508 frtot. 

Megerősítette: Zsivanovics Emilia bavanistei 
közs. iskolai ideiglenes tanítónőt jelen állá-
sában. 

Árvaházba való felvételét elrendelte: 
néh. Topscher Vilmos sárszentmiklósi ág. hitv. 
ev. tanító Vilmos nevű kiskorú árvájának a 
kecskemétibe; néh. Gorrék András pálos-
nagymezői volt r. k. tanító Tivadar nevű 
árvájának a kecskemétibe; néh. Simon Teofil 
alsószölnöki volt. r. kath. tanító Károly nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe; néhai 
Hussovsslty Károly aranybányai áll. el. isk. 
volt tanító Irén és Emma nevű kiskorú árvái-
nak a kecskemétibe. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
o°o A csongrádvárniegyei tanítóegyesület, 

mely az érdemekben gazdag Fass Mátyás 
vezetése alatt egyike az ország legrégibb, leg-
számottevőbb és legmunkásabb tanítóegyesü-
leteinek és gyakran, mint a szoczialisztikus moz-
galmak ellen hozott határozatával (Csongrádon 
tartott gyűlésén), kezdeményező szerepet is 
játszik, f. hó 8-án tartotta ez évi közgyűlését 
a szegedi városháza diszes közgyűlési termé-
ben. Ministerünket Haláss Ferencz ministeri 
osztálytanácsos képviselte, Szeged városát pe-
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dig László Gyula h. polgármester. A tagok, 
élükön Tergina Gyula dr. kir. tanfelügyelővel, 
teljes számban jelentek meg; a délutáni gyű-
lésre Ujváry Béla, lapunk felelős szerkesztője 
is megérkezett az orsovai gyorsvonattal. Vass 
Mátyás elnök 9 órakor nyitotta meg a dél-
előtti ülést; melegen üdvözölte a minister és 
a város képviselőit. Halász Ferencz osztály-
tanácsos szokott ékesszólásával előadott vála-
szában elismerőleg nyilatkozott a csongrád-
vármegyei egyesület működéséről. Az előadások 
sorozatát Krikkay né-Barbar ó Emma polgári 
leányiskolái igazgatónő nyitotta meg a polgári 
leányiskola reformjával. Indítványozta, bogy a 
polgári leányiskolák gazdasági és kereskedelmi 
tanfolyamokkal bővíttessenek ki. A kérdéshez 
Halász Ferencz osztálytanácsos is hozzászólt 
s az ő javaslatára elhatározták, hogy az egye-
sület az előadó javaslatait memorandum alak-
jában terjeszti föl a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz. Jjantos Béla, az egyesület 
ügybuzgó és kitűnő képzettségű jegyzője, 
Vass Mátyásnak „eszményiség a nevelésben, 
kapcsolatban az új tantervvel" czímü, eszmék-
ben gazdag értekezését olvasta föl. A köz-
gyűlés nagy elismeréssel adózott a kiválóan 
sikerült fölolvasásnak s Vass Mátyás ama 
eszméjét, hogy a történet tanításának segé-
lyével neveltessék hazafiasságra a tanuló ifjú-
ság, egyhangúlag magáévá tette. A választ-
mány javaslatát az iskolaszékek és gondnok-
ságok megszüntetése tárgyában Lantos Béla 
adta elő. A választmány a szakfelügyelet be-
hozatala után fölöslegesnek tartaná az iskola-
székeket és gondnokságokat, de addig, míg 
ez nem lesz meg, nem foglalhat állást eltör-
lésök mellett. A közgyűlés is ily értelemben 
határozott. Ugyancsak a választmány a taní-
tók leányainak a tanító-képzőkbe való fölvé-
tele tárgyában tett előterjesztést, mit Nemecskay 
István adott elő. Elhatározták, hogy a tanítók 
leányai fölvételének érdekében az Orsz. Bizott-
ság útján teszik meg a szükséges lépéseket a 
nagym. ministeriumnál. Ezzel a délelőtti ülés, 
melyen Halász Ferencz osztálytanácsos IIV2 
óráig jelen volt, véget ért, két tárgy a délutáni 
ülésre maradván. D. u. 3 órakor az Eötvös-
alap csongrádvármegyei fiókegyesülete tar-
totta előbb közgyűlését. Vass Mátyás elnök 
örömmel jelentette be, hogy már megvan a 
Tanítók Háza, a mi nagy lelkesedést keltett. 
A titkári, pénztári és a pénztárt vizsgáló bi-
zottság jelentése után az ülés véget ért. 
D. u. 4 órakor folytatták a tanítóegyesület 
közgyűlését, melyen három jelentést vettek tu-
domásul : az elnök évi jelentését, a pénztári 
és könyvtári jelentéseket. A csanádm. tanító-
egyesület nevében Buja Lajos makói tanító 

üdvözölte a közgyűlést. Ekkor lépett a te-
rembe Ujváry Béla, a Néptanítók Lapja f. 
szerkesztője, a kit tapssal és zajos éljenzéssel 
fogadtak. Vass Mátyás lelkes szavakban üd-
vözölte szerkesztőnket, hangsúlyozván azt, 
hogy a Tanítók Háza létesítéséből és az 
Eötvös-alap föllendítéséből jó rész illeti meg 
őt. Ujváry Béla üdvözölte a csongrádmegyei 
tanítóegyesület közgyűlését és méltatta azt a 
vezérszerepet, melyre ez a XXXIII. közgyű-
lését tartó egyesület az Alföld tanítósága kö-
rében hivatva van. Ezután folytatták a tár-
gyalást. Nemecskay István jelentést tett az 
Országos Bizottság húsvéti és augusztusi köz-
gyűléséről, lelkesen és lelkesítőleg fejtegetve 
a Tanítók Háza ügyét, valamint az Eötvös-
alap új alapszabályait. Nemecskay lendületes 
előadása nagy benyomást tett a gyűlés tag-
jaira. A központi választmány nevében indít-
ványozta, hogy a Tanítók Háza létesítése 
körül érdemeket szerzett vezérférfiaknak: Pé-
terfy Sándornak, Lakits Vendelnek, Ujváry 
Bélának, dr. Göó'z Józsefnek, György Aladár-
nak és Józsa Mihálynak a közgyűlés köszö-
netét és elismerését fejezze ki. Egyhangúlag 
elfogadták. Indítványozta továbbá, hogy a 
csongrádmegyei tanítóegyesület a Tanítók Há-
zában 3000 frtos alapítványt tegyen Szathmáry 
György nevére s hogy az egyesület minden 
tagja lépjen be az Eötvös-alap tagjai sorába 
évi 3 korona fizetésnek kötelezettségévél. Ne-
mecskay, illetőleg a központi választmány in-
dítványát Ujváry Béla hozzászólása után, a 
ki hangsúlyozta, hogy egyetlen magyar taní-
tónak sem volna szabacl ezután távol tartania 
magát az Eötvös-alaptól, a közgyűlés egyhan-
gúlag és nagy lelkesedéssel elfogadta. Ezzel 
kapcsolatban Csepreghy kunfélegyházi tanító-
képzőintézeti igazgató a „Szeretet asztaláról" 
beszélt oly értelemben, mint a hogy azt Béz-
tolli munkatársunk fejtegette lapunkban és 
Péterfy Sándor csinálja már évek óta Buda-
pesten. Nemecskay azon megjegyzése után, bogy 
Szegeden már évek óta vannak tanítók tanuló 
gyermekei számára szabad asztalok, a közgyű-
lés elfogadta azt az indítványt, hogy a „Sze-
retetasztalának" ügyével az egyesület központi 
választmánya komolyan foglalkozzék. (Ajánljuk 
követésre az összes megyei egyesületeknek! 
Szerk.) — Az egyesület 30 éves történetének 
monográfiájáról id. Nagy Ferencz igazgató-
tanító tett jelentést. A monográfiát, mely 
20 nyomtatott ívre terjed, Vass Mátyás és 
Lantos Béla írták meg. Az egyesület a 
szerzőknek 300 frt tiszteletdíjat szavazott 
meg, megszavazván egyúttal az 1000 példány-
ban megjelenő munka nyomtatási költségeit 
is. A nagybecsű monográfiát az egyesület 
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minden tagjának megküldik. A választmány 
javaslatát az évzáró vizsgálatok eltörlésére 
vonatkozólag ugyancsak id. Nagy Ferencz ter-
jesztette elő. A közp. választmány nem tartja 
a vizsgálatokat eltörlendőknek, hanem azt 
óhajtja, hogy a tanítótestületek nagyobb 
befolyást gyakorljanak azokra. A közgyűlés 
ily értelemben határozott. — Az egyesületi 
alapszabályok megváltoztatását Ciikós Gyula 
előadása értelmében elfogadták; ugyancsak 
elfogadták a mindszenti fiókegyesület amaz 
indítványát, hogy a törvényhatóságot az 
iskola és a tanító védelmére alkotandó és 
a 15 éven aluli gyermekek korcsma-látoga-
tását eltiltó szabályrendelet alkotására kérjék 
föl. Az Orsz. Bizottságba az egyesület képvise-
letére megválasztották Vass Mátyást, Nemecs-
kay Istvánt, Reviczky Ferenczet, dr. Neményi 
Imrét, Újváry Bélát és Egyedy Sándort. Az 
elnökséget és a választmányt közfelkiáltással 
újra megválasztották, mire a közgyűlés, az 
elnök éltetése közt, d. u. 6 órakor véget ért. — 
A második nap: f. hó 9-e az egyesület 
megalapítója és első elnöke emlékének: néhai 
Bója Gergelynek a napja volt, mely a felső-
városi templomban tartott gyászmisével kez-
dődött. A gyűlés tagjai a templomból a 
felsővárosi Deszkás-temetőbe indultak Bója 
Gergely síremlékének, melyet az egyesület 
emeltetett, a fölavatására. Az alkalmi beszédet, 
mely a jelenvoltakat mélyen meghatotta, 
Nemecskay István tartotta. Ezután Vass Mátyás 
szavalta el „Bója Gergely sírjánál" czímű 
hangulatos költeményét. (Vass Mátyás szép 
költeményét lapunk jövő számában közöljük. 
Szerk.) E kegyeletes aktus után az egyesület 
tagjai testületileg átvonultak az Erzsébet-
ligetbe az országos mezőgazdasági kiállítás 
megtekintésére, a hol különösen a gazdasági 
ismétlő-iskolák érdekes és dicséretes módon 
rendezett pavillonja keltette föl érdeklő-
désüket. A gazdasági ismétlő-iskolai tanítók 
is tartottak gyűlést Szegeden f. hó 7-én, 
melyen Halász Ferencz oszt.-tanácsos, a' ki 
különösen érdeklődik a gazdasági ismétlő-
iskolai oktatás iránt, szintén megjelent és 
nagy érdeklődéssel kisérte a tanácskozást, (m.) 

EB A kisvárdavidéki ev. reform, tanítói 
járáskör Kisvárdán fartotta őszi rendes köz-
gyűlését. E nagy kiterjedésű járáskör majd-
nem minden tagja ott volt a gyűlésen és 
számos vendég. László Gyula járásköri elnök 
hazafias érzülettől áthatott, lelkes elnöki 
megnyitó beszéde után több fontos elnöki 
előterjesztés fogadtatott el, többek között a 
járáskör azon tagjai, kik még eddig az 
Eötvös-alapnak tagjai nem voltak, belépésöket 
kötelezőleg nyilvánították. — Tokody Ferencz 

kékesei tanító igen sikerült szemléltetéssel 
egybekötött előadást tartott az okszerű 
homoki szőllő müveléséről, a mit a gyűlés 
nagy köszönettel fogadott és az időszerű 
tárgy igazán okszerű feldolgozása, illetve 
előadásáért köszönetet szavazott a szakava-
tott szőllésznek. — Szabó Antal nagykállói 
tanító több sikerült költeményét olvasta fel 
nagy tetszés között. —• Szabó László berencsi 
tanító gyakorlati előadása betegsége miatt 
nagy sajnálatunkra elmaradt. — Ismertették 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
minister úr 28352/99. számú körrendeletét, 
mire azt határozták, hogy egy megválasztott 
6 tagú bizottság rövid memorandum alak-
jában sorolja fel mindazon akadályokat, 
melyek a tanítót a fentnevezett ministeri 
körrendelet végrehajtásában, illetve inten-
cziójának kivitelében gátolják s terjeszsze azt 
fel az elnökség a nt. egyházmegyei gyűléshez, 
kérve ezen akadályoknak gyökeres orvos-
lását, hogy a tanítóság ezen rég óhajtott 
üdvös czélt elérhesse. A népnevelésügy körébe 
tartozó több dolog letárgyalása után a taní-
tóság az „Aranyszarvas" vendéglőben gyűlt 
össze társas ebédre, a hol szintén iskolai 
ügyekről folyt a társalgás, többek között az 
egyöntetű tanterv keresztülviteléről, a mit 
élénken óhajt a felekezeti tanítóság nagy 
része. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szíves tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megezímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kívánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt írottaknak pontos megtartására. — 
K. A csirke mint beiratás tiszteletdíja sze-
repelt önöknél. Leveléből azt látjuk, hogy azt 
a csirkét a gyermeküket beírató szülők nem 
kötelezettségből, hanem csak ajándékul, mint-
egy „kedveskedésül" szokták adni. Ha ma 
már csak szórványosan ju t ez a kedveskedés, 
a miatt nem lehet panaszt tenni, mert hiszen 
ajándékozásra senki sem kényszeríthető. Mi 
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legalább úgy látjuk, bogy önöknél csak aján-
déknak minősíthető a csirkehozás s ezért nem 
gondoskodtak arról, hogy a terményeknek 
készpénzértékre átváltoztatásakor az említett 
„beiratási csirke" pénzértékét is fölvegyék. 
A mi nincs díjlevelében, azt biztosított jöve-
delmének nem tekintheti. — Y. A törvény-
erőre emelt régebbi szabályrendeletek, melye-
ket a tanítói nyugdíjintéző bizottság határozat-
hozatalainál tekintetbe vehet, az erdélyi róm. 
kath. és g. kath. tanítókra sohasem voltak ki-
terjesztve s így ezek nyugdíjazási ügyeinél 
nem is alkalmazhatók. A szorosan vett magyar-
országi róm. kath. és gör. kath. tanítók nyug-
díjazási ügyét azonban — ha a körülmények 
megfelelők — a mondott régi (1793., 1824., 
1845. évi) szabályrendeletek figyelembevéte-
lével szokták elintézni. — B. M. T. Sz. Nem 
ismerünk oly intézkedést, mely megtiltaná, 
hogy az akár ideiglenesen, akár véglegesen 
nyugdíjazott tanító külön órát adjon. Meg-
lehet, súlyos körülmények kényszerítik rá, 
mert esedékes csekély nyugdíjából nem bír 
megélni. — Egy kérdezősködő. Megmondot-
tuk már, hogy az olyan tanítók nyugdíjigénye 
fölemelését, kiknek fizetését a közoktatásügyi 
ministerium utalványozza, államsegélylyel való 
kiegészítéssel vagy korpótlék nyújtásával emeli, 
hivatalból intézik el. Az ilyen aktát az ille-
tékes osztály át szokta tenni a nyugdíjügy-
osztályhoz megfelelő intézkedés végett. — 
Sz. Sarolta. Gráf M. Beiikó J. A Magyar 
Tanítók Naptára, mely sajtó alatt van, az 
óvónők és tanítók részére tájékozást fog 
nyújtani az országos tanítói nyugdíjintézetbe 
való belépés módozatairól. A G. M. és B. J. 
kollegák kérdéseire is teljes felvilágosítás 
lesz ott. — Kuglics György. Fölvehető-e a 
jövő tanévben a polgári iskola második 
osztályába az a tanuló, ki elemi isk. YI. oszt. 
kitűnően végzett s a polgári iskola első oszt. 
tantárgyaiból is jó sikerrel végzett mint 
magántanuló, de „elemi népiskolai okleveles 
tanító urak által" tette le a vizsgálatot a polg. 
osztályról? Erre a kérdésre az a válaszunk, 
hogy elemi iskolai tanítók polgári iskolai 
tantestület helyett nincsenek jogosítva polgári 
iskolai magánvizsgálat tartására. Ez a jog-
körök megsértése volna. Az elemi iskola 
VI. osztályát kitűnően végzett tanuló föl-
vételi vizsgálat alapján is bejuthat az illető 
polgári iskola II., esetleg III. osztályába. 
Természetesen az „illető" polgári iskola tan-
testülete van hivatva megítélni: vájjon az 
ilyen tanuló életkoránál és előkészültségénél 
fogva a polgári iskola melyik osztályába 
jusson be fölvételi vizsgálat alapján ? — 
K. P. Ha az iskolaszék nem rendeli el, 6 

éven alul levő gyermeket nem köteles föl-
venni az elemi iskolába. Törvény szerint 6 
éven alul senkit sem volna szabad fölvenni, 
miként erről tanácsadónkból is értesülhetett; 
de szoktak kivételt tenni. — B. m. k. Csak 
kombinálva lehet a kérdést megoldani ily 
módon: Az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 140. g-a 
szerint „A tanító halála esetén özvegye és 
árvái a halálozástól számítandó V2 évig az 
egész fizetést és lakást élvezik." Ezen kedvez-
ményre vonatkozólag a közokt. min. 1879. 
évi deczember 23-án 32.056 sz. a. kelt ren-
delet így intézkedik, hogy „eme félévi járan-
dóság nem az iskolapénztárból, hanem a közs. 
pénztárból fizetendő . . . ." Tekintettel már 
most arra, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
140. §-a községi isk. tanítóra vonatkozik; 
úgy de ezt a §-t az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
1. §-a hitfelekezet által fentartott népiskolákra 
is kiterjesztette: ebből következik, hogy a 
félévi özvegyi segély terhe nem az iskola, 
hanem a község pénztárát illeti. Az iskola-
pénztár eme félév alatt is érintetlen marad-
ván, a tanítói díjazásból azonnal más tanítót 
lehet alkalmazni és fizetni. — B. Gy. tanító-
egyesületi elnök, Trenesén. Nagyon köszön-
jük szives érdeklődését, de lehetetlen volt a 
Magyar Tanítók Naptárából már f. hó 12-iki 
közgyűlésükre példányokat küldetnünk, mivel 
a naptár csak f. hó 20-ika körül fog megje-
lenni. Kérjük azonban, hogy, mint a megyei 
tanítóegyesület elnöke, a járáskörök elnökei-
nek szíveskedjék ajánlani, még pedig nem 
csupán a jótékony czélra való tekintettel, 
hanem mivel a Magyar Tanítók Naptárában 
olyan tájékoztató fog megjelenni, mely a 
tanítót legfontosabb ügyeiben törvényekre és 
rendéletekre támaszkodva, alaposan és biztosan 
tájékoztatja. Ezt szíveskedjék a járásköröknek 
átiratban tudomásukra juttatni. — L. L. 
Pozsony. Ön most tett képesítőt s a hiva-
talba lépő tanító teendői felől kér tőlünk 
felvilágosítást, „abban a reményben, hogy ez 
közérdekű dolog" s így a lapban kaphat 
választ. Abban nem téved, hogy ez közérdekű 
dolog, de azért térhiány miatt mégsem 
itt válaszolunk kérdéseire, hanem figyelmez-
tetjük arra, hogy a legközelebb megjelenendő 
Magyar Tanítók Naptárában minden kérdé-
sére részletes felvilágosítást fog találni, az 
idevágó törvények és rendeletek idézésével. 
A M. T. Naptárát már most megrendelheti 
(postautalványon 40 krért) az Athenaeumnál 
(VII., Kerepesi-út 54.) — Gazdász. Csak 
fogadja el. Nem ismerünk német nyelven 
gazd. ismétlő-iskolai kézikönyvet. 

9£X{K3« 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyné emléke. E hó 10-én 

volt évfordulója annak a gyászos emlékezetű 
napnak, midőn boldogult királynénkat Genfben 
egy elvetemült anarchista meggyilkolta. A 
magyar nemzet, mely nagynevű királynéjának 
oly sok bálával tartozik, kegyelettel emléke-
zett meg erről a szomorú eseményről s nem 
volt egyetlen község sem, a hol gyászünne-
peket ne tartottak volna. A legtöbb iskolában 
külön emlékbeszédeket mondottak. Legyen is 
ez a kegyelet állandó közöttünk, tartsuk fent 
nemes királynénk nevét az új nemzedék 
emlékezetében. 

— Erzsébet királyné emlékfili. A meg-
dicsőült királyné halálának évfordulója napján 
a földmívelésügyi minister kiadásában Erzsébet 
királyné emlékfái czím alatt könyv jelent meg, 
mely a boldogult királyné emlékének meg-
örökítése czéljából történt faültetésekről és 
emlékművek létesítéséről számol be. Erzsébet 
királyné emlékfáinak ültetésére a boldogult 
királyné névnapjának évfordulóján, 1898. évi 
november hó 19-én, egy körlevélben hívta fel 
a földmívelésügyi minister a magyar társa-
dalom figyelmét, mely Nagyasszonyunk iránt 
érzett határtalan szeretetének és ragaszkodá-
sának impozáns módon adott kifejezést. Mint 
a könyv adatai tanúsítják, az országnak egyet-
len vidéke sem maradt jeltelen, s mindenütt 
a fak ezrei hirdetik a fenkölt lélek hervad-
hatatlan érdemeit. A körlevél kibocsátása óta 
— 1899. évi julius hó végéig — tűlevelű fa 
1,508.842 darab, lombfa 1,023.470 darab, 
gyümölcsfa 139.959 drb, cserje 120.142 drb, 
összesen tehát 2,787.413 drb Erzsébet-emlékfa, 
cserje és bokor vert gyökeret a magyar föld-
ben. Ez az összeg, a szám szerint bejelentett 
fák ültetésének eredménye. De tekintetbe véve, 
hogy sok ültetés csupán facsoport, liget meg-
jelölése mellett, a fák számának közlése nél-
kül jelentetett be a földmívelésügyi minister-
nek, míg más helyekről csak hiányos értesü-
lések voltak szerezhetők, bízvást föltehető, 
hogy a három milliót meghaladja a nagy 
királyné dicső emlékét hirdető fák száma. 
Az emlékkönyv díszkiadását az egyes nagyobb 
ültetvényekről, ligetekről, sétányokról stb. 
készített 102 darab vízfestvény egészíti ki, 
melyeknek azonban eddigelé csak első pél-
dányai készülhettek el. Ezeket az emlékkönyv-
vel együtt a földmívelésügyi minister a meg-
dicsőült királyné halálának évfordulója napjára 
O Felségéhez terjesztette fel. Az emlékkönyv 

mindazoknak meg fog küldetni, kik Erzsébet-
fákat ültettek volt. 

— Hazafiság és vallásosság az iskolák-
ban. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister hivatkozva arra, hogy az állami elemi 
iskolák működéséhez fűződő nagy kulturális 
és nemzeti feladatok teljes tudatában van, 
rendeletet küldött az összes tanfelügyelőknek, 
kiket a mult év augusztus végén kibocsátott 
rendeletek megtartására figyelmeztet. A minis-
ter intézkedik a beiratások pontos megtar-
tására nemcsak az elemi, de a gazdagsági és 
ismétlőiskolák tekintetében is, az ellenőrzésre 
és a kimutatások fölterjesztésére, a tanítói 
értekezletek megtartására, a díjakra, a leány-
iskolákban a női kézimunka tanítására. A ren-
delkezések közt a ministeri irat értékét külö-
nösen emelik azok a buzdító szavak, a miket 
a minister a hazafiság és vallásosság ápolása 
érdekében hangoztat. Kiváló súlyt kell — úgy-
mond — arra helyeznem, hogy az állami 
elemi népiskolák működése úgy a hazafias, 
valamint a vallás-erkölcsi irányú oktatás és 
nevelés terén minél jobban megközelítse a 
már ismételten hangsúlyozott és kifejezett 
czélzataimat. Szükségesnek tartom a kir. tan-
felügyelő urat különösen figyelmeztetni, hogy 
a valláserkölcsi nevelés előmozdítására czélzó 
intézkedéseimnek szigorúan érvényt szerezzen. 
Hasonlóképen ügyeljen arra is, hogy az ottani 
elemi iskolákban a hazafias ünnepélyek ne csak 
megtartassanak, hanem akép rendeztessenek, liogy 
azok a növendékekben a hazafias érzést föl-
keltsék, öregbítsék és fejleszszék s hogy azokból a 
tanulók kegyeletes emléket merítsenek." 

— Gyümölcs- és általános kertészeti ki-
állítás Budapesten. Az Orsz. Magyar Ker-
tészeti Egyesület már tavaly őszszel szándéko-
zott Budapesten egy kertészeti és gyümölcs-
kiállítást rendezni, mely boldogult királynénk 
elhalálozása folytán hazánkat ért országos 
gyász miatt elhalasztatott. Az egyesület utóbb 
tartott választmányi ülésében egyhangúlag 
elhatározta, hogy ezen kiállítást ezen őszön 
annál is inkább megtartja, mivel Darányi 
Ignácz földmívelésügyi minister leiratában az 
egyesület támogatását helyezte kilátásba. Ezen 
kiállítás f. évi október 7—15-ig fog a város-
ligeti kereskedelmi muzeum (nagy iparcsarnok) 
épületében megtartatni és azon gyümölcsöt, 
szőllőt, zöldségféléket, fákat, virágokat, kerté-
szeti gépeket, terveket és eszközöket lehet 
kiállítani. A kiállítás a gyümölcsre és termé-
nyekre országos, a gépek és eszközökre nézve 
nemzetközi jellegű leend. Térdíj nem fizet-
tetik, de a kiállítandó tárgyak bérmentve 
lesznek beküldendők. A kiállítás egybe lesz 
kötve gyümölcsvásárral is, hol a közönség 
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közvetlenül a termelőtől fogja gyümölcsszük-
ségletét beszerezhetni. Bejelentések szept. hó 
25-ig fogadtatnak el. Bejelentési iveket és 
programmot küld az Orsz. Magyar Kertészeti 
Egyesület titkári hivatala (IV. ker., Ivorona-
herczeg-utcza 16. sz.), valamint az országos 
gyümölcsészeti ministeri biztos (földmívelés-
ügyi ministerium) is. A gyümölcs vásárra a 
külföldi kereskedők is meg fognak hivatni. 

— Országos kiállítás Szegeden. Nagyon 
érdekes gazdasági kiállítás nyílt meg szep-
tember 3-án Szeged városában. A meg-
nyitást József főherczeg és Darányi Ignácz 
földmívelési minister eszközölték, különösen 
nagy hatást keltett József főherczeg beszéde, 
ki „hazánknak e tősgyökeres magyar helyére" 
jön, hogy „legszentebb hazafiúi kötelességét 
teljesítse". A kiállítás a Tisza túlsó partján, 
a most Erzsébet-ligetnek nevezett részen 
mintegy 62 holdra terjed és különösen nagy 
benne az állatkíállítás. A földmíves-iskolák 
kiállítása is igen szép. A kiállítást később 
az egyes ministerek és más nevezetességek is 
megtekintették és mind oly lelkesedéssel nyilat-
koztak felőle, hogy különösen ünnepnapokon 
Budapestről és más városokból egész kara-
vánok utaztak el annak megtekintésére. A 
kiállítással kapcsolatban különféle kongresz-
szusok is voltak, köztük a Zselónszky Róbert 
gróf elnöklete alatt tartott gazdakongresszus 
és a Wekerle Sándor volt ministerelnök elnök-
lete alatt lefolyt méhészeti kongresszuson 
közéletünknek számos kitűnősége tartott nagy-
érdekü előadásokat. 

— A „Nemzetközi Gyermekvédő-Kongres-
sus" tételei. Az orvosi szakosztály tétélei: 1. 
A gyermek egészségügye a családban. 2. 
Gondoskodás a lelenczekről, a vagyontalan és 
elzüllött gyermekekről. 3. Gondoskodás a 
beteg és testi fogyatkozásokban szenvedő 
gyermekekről. 4. Játszó- és üdülőhelyek. 5. 
Iskola-egészségügy. 6. Ipari és egyéb munkával 
foglalkozó gyermekek egészségügye. 7. Alko-
holizmus. — A jogi szakosztály tétélei: 1. 
Szükségesek-e törvényes intézkedések a szülői 
hatalom korlátozására, ha annak embertelen 
gyakorlata a gyermek életét vagy testi épsé-
gét veszélyezteti, vagy ha a szülői hatalom 
korlátlan fentartása által a gyermek előrelát-
hatólag a társadalomra veszélyessé válik, 
illetőleg erkölcsi elzüllésnek tétetik ki ? Es ha 
igen: melyek ez intézkedések ? 2. A bűnvádi 
eljárás folyama alatt minő intézkedések szük-
ségesek a kiskorúak védelmére ? 3. Mely 
különbségek tartandók fenn a törvényes és 
törvénytelen gyermekek jogi állására vonat-
kozólag a polgári törvényekben ? — A 
pedagógiai szakosztály tételei: 1. A vallás-

erkölcsi nevelést hogyan tehetnők a gyermek 
nagyhatású védőjévé? 2. A kisdedóvó-intézetek 
inkább védő (óvó) intézetek, avagy inkább 
nevelő intézetek legyenek-e ? 3. A házi nevelés 
ferdeségei a gyermekvédelem szempontjából. 
4.,Tapasztaljuk-e a gyermekek kora érettsé-
gét és ennek káros következményeit s mit 
tehetünk ellenök ? 5. A gyermekeknek szánt 
irodalom és művészet miben vétkezik sokszor 
gyermekeink szellemi élete ellen ? 6. Vannak-e 
a mai iskola belső életében tényezők, a 
melyek a gyermekvédelem szempontjából 
módosítandók ? — A jótékonysági szakosztály 
tételei: 1. A városok munkásnegyedeiben, a 
szegényebb sorsú munkásnép által lakott 
vidékeken és a pusztákon levő iskolák és 
óvódák mellett állandó tápintézetek állíttas-
sanak. 2. A szegény gyermekek felruházása 
lehetőleg titokban történjék. 3. A szünidei 
gyermektelepek az üdülő helyek intézményei-
vel, kapcsolatba hozandók, e mellett gondos-
kodni kell a beteges városi gyermekek elhe-
lyezéséről családoknál. A munkára távozó 
szegény szülők gyermekei, még a csecsemők 
is, állandó helyen gondoztassanak. 4. A föld-
mívelési telepek, műhelyek, árvaházak és 
menedékházak munkára nevelés szerint ren-
deztessenek be. — Az emberbaráti szakosztály 
tételei: 1. A családtalan gyermekek intéze-
tekben, vagy egyes családokban nyernek-e 
megfelelőbb nevelést ? 2. Milyen legyen a javító-
intézetek berendezése, hogy az erkölcsi nevelés 
minél szebb eredményeket mutasson fel ? 3. 
Mennyiben felelne meg egy munkás menhely 
gyermekek számára, a hol idejüket bizonyos 
díjazás mellett hasznos foglalkozással tölte-
nék ; minő hatása volna ennek a gyermek 
erkölcsi érzületére ? 4. Az iskolai szünetek 
felhasználása az erkölcsi nevelés érdekében. 

5. A hazugság és koldulás vágya és ellenszere. 
6. A testi és szellemi fogyatékosok: a) vakok, 
b) siketnémák, c) hülyék (idióták és imbeci-
lusok), d) gyengeelméjüek, e) gyengetehet-
ségüek, g) epileptikusok ügye. — A ped. 
szakosztály utolsó értekezlete f. hó 4-én volt, 
melyen Sretvizer Lajos elnöklete alatt részt 
vettek: Nemecskay Irma, Angyal Malvin, Peres 
Sándor, Gergely ev. ref. lelkész, Kapy Rezső 
és Ember János. Az értekezleten Peres Sán-
dor előadó beszámolt az eddigi tevékenység-
ről. Jelentése szerint minden tételnek van 
előadója. Egyes kérdésekhez többen is hozzá-
szólanak. A ped. előadások szept. hó 14-én 
d. e. 9-től 12-ig és 15-én d. u. 3-tól 6-ig 
lesznek. Az első napon tárgyaltatik az 1., 3. 
és 4., a másodikon a 2., 5. és 6. tétel. Végül 
a választásokra vonatkozó javaslatát állapította 
meg az értekezletet. 
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— Az Eötvös-alap új alapszabályait mi 
lapunk folyó évi 33. számában behatóan ismer-
tettük. Mivel az Eötvös-alap orsz. tanítóegye-
sület közgyűlése az alapszabálytervezeten 
semmi változtatást sem tett, idézett czikkünk-
ből, mely a tervezet alapján készült, olvasóink 
biztos tájékozást meríthetnek. Mindamellett 
— mivel az Eötvös-alap iránt újabban örven-
detes és 25 éves fennállása óta még eddig nem O D 
tapasztalt érdeklődés mutatkozik — hozzánk 
intézett leveleikben számosan azt kérik, hogy 
az Eötvös-alap új szabályait egész terjedel-
műkben közöljük. Ennek a kérelemnek, ismer-
tető czikkünk megjelenése után, nem tehe-
tünk eleget s mindazokat, a kik az Eötvös-
alap új alapszabályait in extenso olvasni 
kívánják, figyelmeztetjük, hogy- a Magyar 
Tanítók Naptára ez alapszabályokat egész 
terjedelmökben közli. Egyébiránt az egyesület 
titkára (Lakits Vendel, VI., Ersek-utcza 4. sz.) 
is küld alapszabályokat akár lev.-lapon kife-
jezett kívánalomra is. 

— A közművelődési épületek adója. 
A nagy váradújvárosi római katholikus isko-
lának Rácz Józsefné házat hagyott azzal a 
rendeltetéssel, hogy a házban az a tanító 
kapjon lakást, a kinek legnagyobb családja 
vau. A pénzügyigazgatóság a házra nemrég 
illeték-egyenértéki adót, a tanács pedig víz-
használati díjat vetett ki. Az iskola gondnok-
sága megfölebbezte az adó kivetését s a köz-
igazgatási biróság ítéletében kimondta, hogy 
az adókivetés szabálytalan, mert a közműve-
lődési czélra szolgáló épületek sem adót, sem 
vízhasználati díjat nem kötelesek fizetni. 

— Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye köz-
igazgatási bizottsága most küldiitte föl a kor-
mányelnökhöz rendes félévi jelentését, a mely-
ben beszámol népoktatásának ügyéről. A 
jelentés szerint a megyében általán a mult 
félévben is fogyatékos volt ugyan az iskolába-
járás, de az előző éveknél mégis kevesebb 
panaszra szolgáltatott okot. A tanfelügyelő 
véleménye szerint inkább az iskolák hiányában 
rejlik a baj oka, ezért a megyében az iskola-
szaporításra kellene fektetni a legnagyobb 
súlyt. Az elmúlt iskolai évben e tekintetben 
is sokat tettek. Számszerint hét új iskolát 
építettek, régi iskolákban öt új tanítói állást 
szerveztek. Tizenkét helyen elhatározták már, 
hogy iskolát építenek, illetőleg a meglévő 
iskolát bővítik. Több helyen már is tervezik, 
hogy vagy új iskolát, vagy új osztályokat 

állítanak föl, a mi körülbelül ötven tanítói állás 
szervezését teszi majd szükségessé. Azonban 
az óvóiskolák fejlődése igen lassú. 

— A brassai gör. kel. iskolák romániai 
szubvencziója. A brassai gör. kel. román 
iskolák eforiája közelebbről visszavonta azt 
a pört, melyet Stürza miniszterelnöksége idején 
a román kormány ellen indított azért, hogy 
megvonta a brassai iskoláktól azt az 58.500 
frank szubvencziót, melyet a megelőző román 
kormányok adtak. Az ügyet békésen fogják 
elintézni s a mostani konzervatív kormány 
Stürza példáját követve, alkudozásokba bo-
csátkozott a magyar kormánynyal. Ez alku-
dozás eredménye az, hogy a román kormány 
e szubvencziót egy összeggel meg fogja vál-
tani s ez összeget aztán diplomácziai úton 
a magyar kormány kezéhez át fogja küldeni, 
hogy juttassa el rendeltetése helyére. 

— Felhívás Barsmegye tanítóihoz. Sze-
retett kartársak ! Vármegyénk hivatalos tanító-
egyesülete nevében szólunk hozzátok pálya-
társaink. A „Barsmegyei általános tanítóegye-
sület" tizenkét év óta működik vármegyénkben, 
szerény eszközökkel, zaj nélkül és főképen 
azon működik, hogy legelőször is lerontsa 
a korlátokat tanító és tanító között. Nem 
kis munka, még jól meg se tudtuk kezdeui. 
A társadalmi osztályok oly erős határokat 
állítottak fel egymás között, hogy ezt még 
az annyira egységes testület, mint a tanítóké 
sem tudja csak úgy egyszerűen átlépni. Például 
itt Barsban a felekezetiség tépi szét a tanítói 
egység eszméjét. Abból igen nagy hátrányok 
keletkeznek, kartársak. Pl. létrejött a Tanítók 
Háza. A barsmegyei tanítóság ehhez oly 
csekély mértékben járult hozzá, hogy talán 
egy megye tanítósága sem az egész ország-
ban. Sem anyagi, sem erkölcsi sikerünk nincs 
tehát a magyar tanítóság bámulatos vívmá-
nyából. Ezt a szégyenfoltot ki kell tisztítanunk. 
Az egész országban látható fellendülés a tani-

o ö 
tóság körében. Nagyszabású kérdésekben 
mond véleményt majd egyik, majd másik 
testület. Mi hallgatunk, mert kevesen vagyunk. 
Gyengék vagyunk és szegények vagyunk. 
Azt reméltük, hogy lelkes tanfelügyelőnk 
fáradhatatlan buzgalma a felekezeti tanítók 
körében is fölkelti az egyesülés vágyát, hogy 
a jó vezető alatt a szép sikerekre való törek-
vés óhajtása és reménye szaporítani fogja 
táborunkat. Ellenkező történt. A mint az 
egyesület a kötelességeket is előadta, sokan 
futva menekültek a kötelességek elől. Igazat 
beszélünk. Akár a kegyetlen orvos, mikor 
zörgetni kezdi műszereit, mi is kellemetlen, 
talán rossz érzést ébresztünk, de tennünk 
kell. Szeretett tanfelügyelőnk a nagy rész-
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vétlenségtől indíttatva, mult évben olyan 
indítványt tett, mely ha a nagym. minis-
terium támogatását megnyeri, nemcsak Bars-
megyére, de az egész országra nézve refor-
mot jelent. Indítványozta, hogy mindazon 
tanítók, kik az államtól legalább hatvan 
(60) frt segélyt élveznek, köteleztessenek a 
hivatalos tanító-egyesületbe való belépésre". 
Az eszme, a mint látszik, országos érdekű 
és annyira természetes, hogy győzelmében 
hiszünk. Akartuk a közgyűlés határozatához 
képest országoson köröztetni, de nem volt 
hozzá anyagi erőnk. Most kérjük megyénk 
tanítóit, felekezeti különbség nélkül, vegyék 
szivükre megyénk tanítóságának reputáczióját, 
minden felsőbb meghagyás nélkül tömörül-
jenek a hivatalos tanítóegyesületben s pár év 
alatt be fogunk lépni az érdemes egyesületek 
sorába. Legközelebbi programmunk: 1. Az 
„Eötvös-alap" és „Tanítók Háza" czéljaira 
oly összeggel járulni, hogy abban minden 
jogot a barsmegyei tanítóság számára meg-
szerezzünk. 2. Egy hivatalos közlöny szerkesz-
tése a megyei tanügyi élet számára, vagy ha 
ez nem lehet, valamelyik megyei lapnak e 
czélra való igénybevétele. 3. Országos érdekű 
pályakérdések kitűzése és honorálása. Pálya-
társak ! 50—60 kötelezett tag ily czélok meg-
valósítására kevés és különben is néhány 
százan vagyunk a megyében. Kérünk titeket, 
becsüljétek meg a közérdek eszméjét, egye-
süljünk. Körmöcz. Kóródy Miklós, egyesületi 
elnök. , 

— Új állami polgári iskola. A vallás-
és közoktatásügyi minister Szegeden a második 
polgári iskolát államivá tette és az szegedi 
III. kerületi m. kir. állami polgári fiúiskola 
nevet vett föl. 

— Fölhívás. Németh Ferencz szombathelyi 
kartársunk 40 éves jubileumára eddig ada-
koztak: Révész Alajos farkasdifalvi, Szelestey 
Sándor p.-szt-mihályi állami tanító urak 1 — 1 
forintot. De miután arról értesültem, hogy 
az emléktárgyra már elegendő pénzzel rendel-
keznek, tisztelettel kérem az eddigi és még 
ezentúl adományokat beküldőket, hogy miután 
nekünk kedves halottunk van, a mult évi őszi 
közgyűlésen 50 éves tanítói működés alkal-
mából ünnepelt Kodela János volt marokréti 
kartársunk, hogy az eddig beküldött és még 
ezentúl hozzám küldendő adományokat elhalt 
kartársunknak fölállítandó szerény síremlék 
beszerzésére fordíthassam s e czélból bátor-
kodom az összes kartársakat és tanügybará-
tokat gyűjtésre és adakozásra kérni, hogy a 
síremléket folyó évi Mindenszentek napján már 
fölavattathassuk. A gyűjtésből esetleg fönma-
radó összeget a Tanítók Háza alapjának 

gyarapítására fordítandjuk. Az összeg elszá-
molása a körgyülésen lesz. Pósta: Felső-
Szölnök, Vasmegye, Magasfok. Kováts Ferencz, 
állami vezér-tanító, a szentgotthárd-német-. 
újvári ált. tanítói járáskör elnöke. _ 

— A Tanítók Házára Székely Árpád (közs 
tanító N.-Bányán) 10 frtot küldött hozzánk, 
mint 25 frtos részesjegyének első részletét; 
ugyancsak erre a czélra Kollmann József 
Székvölgybányáról 2 frt 20 krt küldött, mint 
a székvölgyi bányatelepi iskola növendékei 
által gyűjtött adományt, végül Tarcsafalvi 
Albert 1 frtot. Az adakozóknak köszönetet 
mondunk; az összeget átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros i'irnak (VII. kerület, Wesselényi-
utcza 44. sz.). 

— Gyűlések. A sárosvármegyei általános nép-
nevelő-egyesület f. hó 21-én Eperjesen tartja 
meg közgyűlését. A folyó ügyeken kívül Láng 
Mihály elnökrtart előadást a Tanítók Házáról, 
Kovács János emlékheszédet mond dr.FiizyBéla 
volt tanfelügyelőről és ezenkívül Schönviczky 
Gyuláné kapronczai állami óvónő az óvónők 
foglalkozási idejéről. Csontos Alajos bártfai és 
Fedás Adolf zborói állami iskolai igazgatók 
az osztott népiskola tanítástervéről fognak 
értekezni. — A szatmári ev. ref. egyházmegye 
tanítóegyesületének fehérgyarmati köre szeptem-
ber hó 21-én Panyolán tartja őszi közgyű-
lését. Gyakorlati tanítást tartanak: Vadon 
János és Nagy Ambrus; értekezést olvasnak: 
Csiha Antal és Gacsályi László. — A kolozs-. 
megyei tankerületi tanítótestület kolozsvári és 
borsamenti köre folyó évi Il-ik rendes gyűlését 
Válaszúton, az állami iskola helyiségében és 
az állami iskola új épületének felavatási ünne-
pélyével kapcsolatosan, folyó évi szeptember 
16-án délelőtt tartja meg. 

— Kérelem. Az állami tanítók országos 
egyesületének tagdíjhátralékban levő tagjait 
tisztelettel kérem: kegyeskedjenek kötelezett-
ségeiknek mielőbb eleget tenni. Uj-Pest, 
Vasut-utcza 2. Józsa Dániel, pénztáros. 

— Halálozások. Kodela János marokréti 
állami tanító 71 éves korában 51 évi taní-
tóskodás után folyó évi augusztus 10-én 
elhunyt. — Vizmathy Antal zalalövői főtanító 
életének 58. évében elhunyt. Áldás hamvaikra ! 

Tarta lom: A gyermekvédő-kongresszus. György 
Aladár. — Egységes tanterv. Fodor Ignácz. — Az 
iskolai év kezdetén. Lány Lajos. — Amerikai isko-
lák. Siebenyei Szekulesz. — Szünóra: Jubileumi 
hangok. Varyyas Endre. — Libertiny Gusztáv. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. -— Különfélék. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

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

K l é z i r a t o l c a t n e m a<3."uixk v i s s z a . 

A gyermekvédő-kongresszus kiál-
lításának tanulságai. 

Kettős • irányú mőködést fejtett ki 
a gyermekvédő-kongresszus. Szakosztá-
lyokká alakulva, tételei megvitatásával 
eszmék harczát provokálta; másrészről 
az iparcsarnokban tanulságos kiállítást 
rendezett a gyermekvédelem modern 
eszközeinek szemléltetése végett. 

Tanácskozások folyamán a fölmerülő 
eszmék retorikai formájukban önma-
guk küzdenek győzelemre jutásért. 
Kiállításoknál a versenyző realizált esz-
mék, mint eszközök, intézmények egy-
más mellé sorakozva, a szemlélő közön-
ség és biráló szakbizottság ítéletétől 
várják diadaluk elismerését. Az eszmék 
győzelmét a tiszta lényeg mellett gyak-
ran külső befolyások: pl. kitűnő re-
torikai forma, a szónok egyénisége stb. 
biztosítják. Kiállítási objektumok szintén 
igen sokszor nem egyedül belső tartal-
muk, hanem mellékkörülmények, pl. az 
alkotók, intézők egyéniségének súlya 
szerint billentik le a próba mérlegét. 
Abszolút igazságra tehát sem tanács-
kozások, sem kiállítások alatt nem szá-
míthatunk biztosan. S mégis mind a 
kongresszusok, mind a kiállítások többé-
kevésbbé maradandó becsűek, mert 
elősegítik az eszmék tisztázását, új 
nézetek, elvek, programmok fölszinre 

jutását, a hasznos ismeretek terjesztését 
a közönség széles rétegeiben s hozzá-
járulnak bizonyos kérdésekre nézve a 
közvélemény kialakulásához. 

A gyermekvédő-kongresszus kiállítá-
sából is meríthetünk tanulságot. 

Kisdedóvó-intézetek foglalkoztató esz-
közei, gyermek-k őrházak, m enedékhelyek, 
lelenczházak tápláló, ápoló intézkedései, 
árva- és szereietházak, gyermekbarát-
egyesületek s más gyermekvédő-intéze-
tek, javítóházak fölszerelései, nevelési 
eszközei, csavargó gyermekek rendőrségi 
iskolájának képben való szemléltetése, 
javító-intézetek munkái stb. egyrészt a 
felebaráti élő szeretet tanúbizonyságai, 
másrészt az erkölcsnemesítés czéljához 
vezető utak felől nyújtot tak a nagy 
közönségnek tájékozódást. 

Laikus közönség, nevelők, tanítók, 
orvosok, törvényalkotók és törvény-
tevők, közigazgatási tisztviselők, morál-
filozófusok és statisztikusok mind-mind 
haszonnal látogatták eme kiállítást. 
Tanítók különösen szemmel láthatólag 
győződhettek meg azokról a nagy sza-
bású alkotásokról, tiszteletre méltó 
társadalmi és állami gondoskodásokról, 
melyekkel az emberré fejlődő lényt: a 
gyermeket megvédeni, megőrizni igyekeznek 
az emberiségnek, a nemzetnek, az egyház-
nak és . . . a családnak. Lehetetlen volt 
az iskolai nevelőknek és oktatóknak 

Lapunk 86-ik számához két melléklet van csatolva. 
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észre nem venniök, hogy a szülői ház, 
társadalom és az állam mily drága 
kincsnek tekinti a gyermeket. Lehetetlen 
volt ezek lát tára egy pillanatra ma-
gunkba szállva nem éreznünk azt a 
büszke, fölemelő tudatot, hogy az emberi-
ség eme drága kincsét bízza reánk s 
mily nemes a mi hivatásunk! 

Munka, foglalkoztatás eszközeivel és 
eredményeivel találkoztunk lépten-nyo-
mon. Fogyatékos érzékűek (vakok stb.), 
árvaházbeliek kézimunkái, javítóház-
beliek kertészeti produktumai, ipar-
czikkei; foglalkoztató, érzék- s érte-
lemfejlesztő munkácskái, testedző moz-
gásai, társasjátékai mind a tétlen restség 

x megvetésével, — mert a tunyaság bizo-
nyára a bűnök forrása — szegődtek a 
munka, a nemes tevékenység erkölcs-
nemesítő irányához. S midőn eredménye-
ket szemlélve arról győződünk meg, hogy 
pl. az aszódi javítóház összes nevelt-
jeiből 87%-nak önálló keresete van 
s köziilök 11 tisztviselővé, 2 taní-
tóvá küzdötte föl magát , egyszóval 
13u/o kivételével a munka és fegyelem 
hatása alatt visszaállott erkölcsi egyen-
súlylyal később mind hasznos tagja le t t 
a társadalomnak: lehetetlen az eddiginél 
nagyobb becset nem tulajdonítanunk 
a rendes viszonyok közt növekedő 
gyermek nevelésében is a foglalkozta-
tásnak és munkának. Előttünk meg-
győző a példa, hogy ime, a jól választott 
munka még az abnormis viszonyok közt 
élőknél, a züllésnek indultaknál is leg-
elfogadottabb, leghathatósabb eszköz az erkölcs 
megnemesítésére, az indulatok megzabo-
lázására, az akaraterő nemes irányú ki-
fejtésére. 

Szeretet műveit ismertük föl a társa-
dalomalkotta gyermekvédő intézmények-
nél, az ú. n. emberbaráti intézeteknél. 
A társadalom önszántából, áldozatok 
árán hozta létre az emberbaráti 
intézményeket: levesosztó, fölruházó 
egyesületeket, szeretetházakat stb. 

Törvény szigorát érezteti az állam 

az erkölcsi züllésnek indult serdülők 
javítóházba terelésével. Megtorló intéz-
kedésével erőszakos határt szab a bűn 
útjára tévedt s önmagát saját erejével 
fegyelmezni nem képes ifjúnak. De ott 
aztán földmívelési, kertészeti vagy iparos 
munka és iskolázás által szelídíti a vad 
indulatokat, megtöri a provokáló, dac/ os 
ellenállást; felsőbb parancs, tekintély 
és törvény hatalma előtt meghajolni 
kényszeríti. Mikor aztán helyreállította 
az erkölcsi élet egyensúlyát, munkára 
nevelve, szivét, lelkét nemesebb behatá-
sok s a tisztességes megélhetés módja 
iránt fogékonynyá téve, kezébe adta a 
kenyér bo t j á t : visszabocsátja a társa-
dalom munkásmezejére. Sőt már a tör-
vény megtorló intézkedéseinél is széle-
sebb u ta t tör magának az iskolázás 
nemesítő iránya. Lám, a bűnös hajlamok 
visszaszorítására irányuló tevékenységre 
hivatott rendőrség a csavargó gyerme-
kek jó ú t r a térítése érdekében ma már 
a „rendőrségi iskola" intézményével 
tesz kísérletet. íme, az „iskolai nevelés" 
kiterjesztése eddig ismeretlen irányban. 

A társadalomszereteten alapuló gyer-
mekvédő munkássága közelebb esik a 
tanító hivatásához, mint az államhata-
lom törvénvszigorát alkalmazó tevé-
kenysége. A tanító nevelésének is a gyer-
mekszereteten kell alapulnia. A melyik 
tanító az önmagában gyámoltalan, el-
hagyott, szegény gyermek iránt mélyebb 
részvétet, szeretetet érezni nem képes, 
az lehet talán kitűnő gyermeki lélek-
idomító, dresszirozó; de nem népnevelő 
a szó szoros értelmében. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy a munkát, mint az 
erkölcsnemesítés sok alakban kipróbált 
eszközét s a törvény parancsát a tanító is 
segítségül ne vegye a testi, erkölcsi és 
szellemi nevelés magasztos munkájában. 

íme, ezek is a gyermekvédő-kongresz-
szus kiállítása megszemlélése folytán 
leszűrt tanulságok! 

(Budapest•) Göőz József dr. 

s£>i|»CB® 
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-X- A szorgalmi idő. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minister 38.462 sz. alatt 
a következő rendeletet intézte valamennyi 
kir. tanfelügyelőséghez: A népiskolai köz-
oktatásról szóló 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 
54. szakasza azt rendeli, hogy a szorgalom-
idő faluhelyen az egész éven át legalább 
nyolcz, városban legalább kilenez hónap 
legyen. Szükségesnek tartom főleg a tan-
kötelezettség könnyebb ellenőrizhetése és ér-
vényesítése — úgy az évközi elkerülhetetlen 
iskolaváltoztatásoknál a tanulók érdekei szem-
pontjából — hogy az évközi kisebb'szünnapok 
változatlan fentartása mellett az évi szorgalom-
idő és ennek megfelelően az iskolai nagy 
szünet ideje is — a helyi és földrajzi körül-
mények figyelembevételével — a törvényes 
intézkedéseknek megfelelően és az egyöntetű-
ség lehető biztosítása czéljából pontosan 
megállapíttassék. E végből kapcsolatban az 
1895 október 17-én 45.254. sz. alatt kelt 
körrendeletemmel, ezennel elrendelem, hogy 
az állami és községi, társulati és magán 
elemi népiskolákban a szorgalomidő és a 
nagy szünet ezentúl a következőkép osztas-
sák be: a) a nyolczhavi iskolázás mellett: 
a szorgalomidő szeptember 15-től május 15-ig 
(a nagyszünet: május 15-tőlszeptember 15-ig); 
b) kilenczhavi iskolázás mellett: a szorgalom-
idő szeptember 15-től junius 15-ig (a nagy 
szünet junius 15-től szept. 15-ig); c) végül 
oly helyeken, a hol tízhavi iskolázás van, a 
szorgalomidő szeptember 1-től junius hó 
végéig (a nagy szünet pedig: julius 1-től aug. 
hó végéig terjedjen). Budapesten, 1899. évi 
szeptember 9-én. Wlassics Gyula. — Ugyan-
ilyen rendelet ment valamennyi egyházi fő-
hatósághoz, mely azonban még a következő-
ket tartalmazza: „Minthogy az elemi isko-
lákba járó növendékek szüleinek nagy zöme 
szegényebb sorsú földmívesekből áll, a kik 
nehéz anyagi helyzetükön folytonos költöz-
ködéssel vélnek segíteni, fölötte kívánatosnak 
tartom, hogy e szegény tanulóknak egyik 
elemi iskolából a másikba való átléphetése 
ne ütközzék nagy akadályokba. Czélszerünek, 
sőt a tankötelezettség érvényesítése és a 
tanulók érdekében szükségesnek tartom, ha 

a szorgalomidő és a nagy szünet a felekezeti 
iskolákban és az állami és községi elemi 
iskolákkal öszhangzó és a törvényes intéz-
kedésekkel megegyező módon állapíttatnék 
meg. Tisztelettel fölkérem tehát a főtiszt, 
egyházi főhatóságot, méltóztassék az elemi 
iskolák szorgalmi idejének és nagy szüneté-
nek föntebb megjelölt beosztását — a meny-
nyiben az ottani helyi körülményeknek meg-
felel — a bölcs kormányzata alatt álló egyház-
megyéjében is kötelezővé tenni és nagybecsű 
elhatározását velem közölni. Budapesten, 1899 
szeptember 9-én. Wlassics Gyula." 

—*f-+<4*-
® A felekezeti tanítók állása. Egy vidéki 

felekezeti iskolát a felekezet megszüntetett s 
a tanítóját minden kárpótlás nélkül elbocsá-
totta. A tanító ez ellen kérvényt intézett a 
közokt. ministerhez, a ki most a felekezeti isk. 
tanítóira nézve bizonyára örvendetes és meg-
nyugtató elvi jelentőségű határozatot hozott. 
A határozat szerint: „ A felekezeti iskolát 
fentartó hitközség iskolája tényleges beszün-
tetésétől kezdődőleg az alkalmazva volt tanító 
részére egyévi teljes összilletményeit válto-
zatlanul kiszolgáltatni tartozik. Egy éven túl 
terjedő időre pedig addig, míg az elbocsájtott 
tanító a megszüntetett állomás javadalmának 
megfelelően díjazott újabb állomást nem nyert, 
részére a felekezet pénztárából legalább oly 
összegű járulék biztosítandó, a mennyi szol-
gálati évei arányához képest a tanítót nyug-
díjképen megilletné. Azon esetben pedig, ha 
a hitközség idő folytán a felekezeti iskoláját 
újból felállítaná, a tanítónak elhagyott állo-
másához való joga újból feléled, bárhol volna 
is alkalmazva s kívánságára a múltban élve-
zett illetményekkel oda visszahelyezendő." 

Nemzetközi gyermekvédő-kon-
gresszus. 

Folyó hó 13-án nyilt meg Budapesten a II. 
nemzetközi gyermekvédő-kongresszus, melyet 
lapunk mult számában méltattunk és üdvö-
zöltünk. Egy nappal előbb volt az alakuló 
gyűlés és az ismerkedő estély a Royal-száWó 
fényes termeiben. Az ismerkedő estélyen meg-
jelent, neje kíséretében,Hegedűs Sándor keresk. 
minister is, a ki a magyar kormány üdvöz-
letét adta át a kongresszus tagjainak. A kül-
földi államok közül képviselve voltak: Angol-
ország, Francziaország, Ausztria, Olaszország, 
Németország, Románia és Törökország. 

38» 
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A kongresszus ünnepélyes megnyitása a 
főrendiház tanácskozó termében folyt le folyó 
hó 13-án délelőtt 10 órakor. 

Az elnöki széket Rakovszky István szám-
vevőszéki elnök foglalta el, a kormány kép-
viseletében Wlassics Gyula dr. vallás- és 
közoktatásügyi minister, a főváros képviseleté-
ben MatUfka Alajos polgármester és Rudnay 
Béla főkapitány jelentek meg. 

Katona Béla dr., az előkészítő bizottság 
elnöke jelentette elsőnek, hogy a kongresszus 
védője, József kir. herczeg a következő táv-
iratot intézte a kongresszus vezetőségéhez. 

Mint a nemzetközi gyermekvédő-kongresszus 
védnöke véghetetlenül sajnálva, hogy mai nap 
lehetetlen körükben megjelenhetnem, ember-
baráti és hazafias működésükre az Isten leg-
dúsabb áldását óhajtom és e nemes czél föl-
virágzását. József kir. herczeg. 

Rákovszky elnök megnyitó beszédében, 
melyet előbb magyarul, majd francziául mon-
dott el, hangsúlyozta, hogy nagy és nemes 
az a czél, a melyet a kongresszus maga elé 
tűzött. Nagy, mert egyesek, társulatok, sőt 
egyes nemzetek is magukban képtelenek a 
gyermekvédelem tökéletességét megközelíteni, 
erre a nemzetek szövetségére van szükségünk. 
Ezért jöttek össze a jó szivek Európa művelt 
államaiból. Sajnos, mi eddig csak keveset 
tehettünk e téren. Bár büszkeségünk marad, 
hogy Brunsvick Teréz 1828-ban a nyugatot 
megelőzve, nálunk állította az első óvóiskolát 
és 1830-ban, mikor Bécsben az elsőt állítot-
ták, nálunk már hat óvó virágzott. Sok azon-
ban még ma is a tennivalónk. Csak rámutat 
arra, hogy jótékonysági egyesületeink köz-
pontosító szervezet nélkül nem működhetnek. 
Kéri az elnök a külföldről idesereglett szak-
embereket, hogy támogassanak bennünket 
törekvéseinkben, oktassanak kötelességeinkre. 

Az elnök indítványára üdvözlő táviratot 
küldöttek József kir herczegnek. 

LTdvözölte ezután az elnök Wlassics Gyula 
ministert, a kormány képviselőjét, Matuska 
Alajos helyettes polgármestert, a külföldi 
államok megjelent konzuljait és mindazokat 
az egyesületeket, melyek magukat a kon-
gresszuson képviselték. 

Az üdvözlés után Wlassics Gyula minister 
emelkedett szólásra és francziául a követ-
kezőket mondotta: 

„Hölgyeim és uraim! A ministerelnök úr, 
mint belügyminister, ki hivatalos elfoglaltsága 
miatt akadályozva van a megj elenésben, engem 
tisztelt meg azzal, hogy nevében a gyermek-

védő-kongresszust üdvözöljem. Nemcsak köte-
lességből folyólag üdvözlöm önöket a leg-
melegebb szivélyességgel, de mint a büntető-
jog egykori tanárát a rokonfoglalkozás köte-
léke csatol önökhöz, mert én is iparkodtam 
büntetőjogi tanulmányaimban megismerkedni 
ama nagy társadalmi kérdésekkel, a melyek 
önöket foglalkoztatják és ama meggyőződésre 
jutottam, hogy minden büntető törvénynél 
hasznosabb a büntettek megelőzésének nagy 
munkáját sikerrel végezni. Nem ismerek a 
társadalomra nézve üdvösebbet, nemesebbet, 
humánusabbat, mintha meg tudjuk menteni az 
elhagyott, zsenge gyermeket az elzülléstől és 
hásznos tagjává nevelhetjük az államnak és 
társadalomnak. Önök, e nagy és nemes föladat 
munkásai legyenek meggyőződve, hogy a 
magyar kormány elnöke, ki minden humánus 
intézménynek igaz és lelkes védője, a leg-
nagyobb rokonszenvvel kiséri a kormány többi 
tagjaival együtt működésüket és a kongresz-
szus tárgyalásainak tanulságait a gyakorlati 
téren is értékesíteni óhajtja. A magyar minister-
elnök, mint belügyminister nevében a leg-
melegebben üdvözlöm a kongresszust és sikert 
kívánok működésüknek.'' 

A kongresszus éljenzéssel és tapssal fogadta 
Wlassics minister beszédét, majd fölolvasták 
a nagyszámban érkezett üdvözlő iratokat, 
elfogadták a kongresszus szabályzatát, meg-
állapították a szakosztályok rendjét s meg-
választották elnökeit és egész tisztikarát. Ezzel 
a megnyitó gyűlés véget ért. A nagyszámú 
közönség a múzeumból a Városligetbe sietett, 
a hol tizenkét órakor megnyílt a gyermek-
védők kiállítása. A kiállítási bizottság elnöke, 
Kovács Gyula dr. kir. tanácsos lelkes beszéd-
ben kérte föl Wlassics Gyula ministert a 
kiállítás megnyitására. A kormány képviselőjé-
nek válasza után a kongresszus tagjai és az 
összegyűlt nagyszámú közönség megszemlélte 
a kiállítást. Wlassics minister sokáig időzött 
a kiállításon, mindent tüzetesen megszemlélt, 
megmagyaráztatott magának és az egész 
kiállítás iránt a legélénkebb érdeklődést 
tanúsította. — A kiállításon képviselve van 
mindaz, a mi a gyermekek védelmére, táplá-
lására, ápolására, nevelésére, tanítására, kikép-
zésére vonatkozik. Ki vannak állítva a gyer-
mekek tápláló szerei, orvosságai, a kisded-
óvók és lelenczházak munkái, a javító- és 
más emberbaráti intézetek berendezései, pro-
duktumai, a gyermekkórházak berendezésének 
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mintái, a gyermekek játékszerei, az ember-
baráti intézmények könyvei és statisztikai 
kimutatása. Különösen érdekesek a főbb cso-
portok közül az aszódi, kolozsvári, székes-
fej érvári és rákospalotai javító-intézetek kiál-
lítása, a melyben ott vannak a javító-intézet 
növendékeinek műipari készítményei, kézi-
munkái és kerti termesztményei. A kiállítás-
nak e részét Bickl Gyula igazságügyministeri 
tanácsos mutatta be. Tanulságos a Fehér-
Kereszt lelenczház - egyesület kiállítása, a 
Stefánia-gyermekkórház mintaberendezése, gyer-
mekszoptató készülékeinek gyűjteménye, a 
Gyermekbarát-egyesület, az Országos nöképző-
egyesület stb. kiállítása. A rendőrség érdekes 
olajfestményekben és fényképeken mutatja be 
emberbaráti működésének eredményeit: a 
tolonczházi iskolát és javító-intézetét. A kül-
földi emberbaráti intézetek is szépen vannak 
képviselve az érdekes kiállításon. 

* 

A szakosztályok folyó bó 14-én kezdették 
meg tárgyalásaikat. A minket közelebbről 
érdeklő pedagógiai szakosztály a képviselőház 
tanácskozó-termében tartotta ülését. Péterfy 
Sándor, a pedagógiai szakosztály elnöke, 
néhány szóval megnyitván az ülést, elnökökül 
Hegedűs István egyetemi tanárt, Lakits Vendel 
és Sretvizer Lajos igazgató-tanítókat, Ujváry 
Béla szerkesztőt, Ember Károlyt, Böser Jánosnét 
és SzámordIgnáczot ajánlotta. A megválasztott 
elnökök közül Hegedűs István foglalta el az elnöki 
széket és vezette a tanácskozást nagy tapin-
tattal. Gyönyörű megnyitó beszédében elis-
meréssel emlékezett meg Budapest fővárosá-
ról, mely a Bnmsivick Teréz-emléktáblát el-
készíttette. 

Az előadások sorát Peres Sándor nyitotta 
meg, magvas beszédben fejtegetvén „a házi 
nevelés ferdeségeit a gyermek-védelem szem-
pontjából". Ehhez a tételhez szólt hozzá érde-
kesen és okosan Geőeze Sarolta is. Ujváry 
Béla a kongresszus egy külföldi tagjának: 
Bodes dr.-nak (Manchester) egy fölolvasását 
ismertette s indítványozta, hogy Peres indít-
ványainak d) pontjához fogadják el, hogy a 
törvényhozás figyelmét hívják föl a szülőiktől 
elhagyott gyermekek védelmére hozott 1889-iki 
angol törvényre. 

Beák Lajos kir. tanfelügyelő, Kovács Vincze 
(Arad) és Budinszky Károly (Budapest) föl-
szólalásai után Peres indítványait következőleg 
fogadták el: a) Felsőbb iskoláinkban a családi 
nevelés helyes elvei ismertetendők megfelelő 
olvasókönyv alapján; b) lelkészeink a tem-
plomban — alkamilag — hirdessék és ter-
jeszszék a helyes nevelés elveit; c) népszerű 

neveléstani müveket kell Íratnunk és terjesz-
tenünk s gyermekeink nevelésével a nem szak-
lapokban is foglalkozzunk; a szülők számára 
pedagógiai folyóirat kell; d) a törvényhozás 
a családi és társadalmi élet jog- és hatásköré-
nek szabályozában a nevelés érdekeit kellő 
figyelemben részesítse; társadalom és állam 
védje a szegény, a családi gondozásban nem 
részesülő gyermeket s a züllésnek indult szülők 
gyermekeit, esetleg az 1889-iki angol törvény 
alapján; az iskola a nevelésre épp oly gondot 
fordítson, mint az oktatásra; a tanuló ifjú-
ságban a nemesebb eszmények iránt való 
fogékonyság fejlesztessék. 

A következő tételt: „tapasztaljuk-e a gyer-
mekek kora érettségét és ennek káros következ-
ményeit s mit tehetünk ellene?" Sretvizer Lajos 
fejtegette eszmékben gazdag, kiválóan érdekes 
beszédben. Hozzászólt a kérdéshez Nagy László 
igazgató. Sretvizer következő indítványát egy-
hangúlag elfogadták: „Tekintve, hogy a gyer-
mek kora érettsége egyrészt a testi fejlődést 
hátráltatja s az egészséget is megtámadja; 
másrészt pedig a gyermek egész szellemi éle-
tének természetes és helyes fejlődésében is 
tetemes károkat okozhat: mondja ki a „Buda-
pesti nemzetközi gyermekvédő-kongresszus" 
pedagógiai szakosztálya, hogy a szülők, ne-
velők s a közoktatásügy vezetői mindig úgy 
irányítsák a gyermekek szellemi nevelését, 
hogy azok biztosan meg legyenek óva a kora 
érettség káros következményeitől." Nagy László 
indítványaiból csak a következőket fogadták el: 
a) tanítóképző-intézetekben a neveléstan ke-
retében megismertetendők a psychopathia alap-
fogalmai s legnevezetesebb esetei; b) A psy-
chopathiában (lelki korlátoltságokban) szen-
vedő gyermekek számára nevelő-intézetek fel-
állítása kivánatos. Láng Mihály indítványát a 
Pedagógiai Társasághoz tették át. 

A valláserkölcsi nevelésről Gergely Antal ev. 
ref. lelkész szólt ékesszólóan és meggy őzőleg. 
Hozzászólt e kérdéshez Molnár Mária, szintén 
nagy hatással. Gergely tételeit a szakosztály 
következőleg fogadta el: 1. Mondja ki a kon-
gresszus, hogy minden tanférfiu és emberbarát 
kötelességének tartja küzdeni ama bűnök ellen, 
melyek mint paráználkodás és részegeskedés 
agyermekeknektesti és lelki tekintetben gonosz 
környezetet teremtenek. 2. Mondja ki a kon-
gresszus, hogy szükségesnek tartja a vallás-
erkölcsi nevelésnek élénkebbé és életteljesebbé, 
a gyermek lelki világához illőbbé s a peda-
gógia követelményinek megfelelőbbé tételét, 
hogy annak eredménye ne csak külső szer-
tartások és száraz doktrínák ismerete legyen, 
hanem isteni igazságoknak a gyakorlati életbe 
való átvitele. 3. Mondja ki a kongresszus, 
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hogy a hivatalos egyházi vallásoktatás mellett 
szükse'gesnek tartja, külünösen 12—16 éve-
sekre nézve a vasárnapi valláserkölcsi neve-
lést lelkészi vezetés mellett. 

Ezzel a pedagógiai szakosztály első ülése 
véget ért. 

* 

Folyó hó 14-én még az orvosi, a jótékony-
sági és az emberbaráti szakosztályok tartották 
gyülésüket. A jótékonysági szakossztályban Mal-
comes Jeromos bárónő a munkásnegyedekben 
óvók és tápintézetek felállítását sürgette, 
Csatáry Lajos dr. ministeri tanácsos és Man-
clello Károly a szünidei gyermektelepekről ér-
tekeztek. 

Az emberbaráti szakosztályban Dégen Gusztáv 
volt az elnök. A ministeriumot dr. Szabó 
Sándor képviselte, a ki franczia beszédben 
üdvözölte a szakosztályt. Laezkovics Lajos a 
javitó-intézetek helyesebb berendezését sür-
gette. Munkálatához Pótsa háromszéki főispán 
tett indítványt. Törvényhozási intézkedést 
sürget arról, hogy a kivándorló szülők hátra-
hagyott gyermekük ellátásáról kérdőre von-
hatók legyenek. Utal indítványában szomorú 
tapasztalataira, melyeket az Oláhországba irá-
nyuló kivándorlás körül szerzett. Ugyancsak 
ebben a szakosztályban volt szó a svájczi 
gyermekvédelem mai állapotáról (előadó: 
Hauszmann C. F., St.-Gallen). 

A pedagógiai szakosztály f. hó 15-én d. u. 
tartotta második és záró ülését ugyancsak 
Hegedűs István egyetemi tanár kitűnő veze-
tése alatt. Első tétel a következő volt: „A 
kisdedóvó-intézet inkább védő (óvó), avagy 
inkább nevelő-intézet legyen-e?" A tételt 
Halász Sarolta fővárosi vezető-óvónő fejte-
gette, hozzászólott Angyal Malvin. A szak-
osztály határozatilag kimondotta, hogy „a 
kisdedóvást a kisdedneveléstói szétválasztani 
nem leliet.11 

A második tétel a következő volt: „A gyer-
mekeknek szánt irodalom és művészet miben 
vétkezik sokszor gyermekeink szellemi élete 
ellen?" 

A fölkért előadót: Schön Józsefet, mint 
részvéttel halljuk, betegség akadályozta a 
megjelenésben s azért helyette Péterfy Sándor 
fejtegette a tételt a maga nagy pedagógiai 
tudásával és a tőle megszokott hévvel és 
lelkesedéssel. Indítványára kimondotta a szak-
osztály, hogy a társadalom és a kormányok 
figyelme fölhívandó a jó irányú gyermek-
irodalom terjesztésére és támogatására. 

A harmadik tételt Ember János segéd-
tanfelügyelő, lapunknak is kedvelt munka-
társa, fejtegette; a tétel a következő volt: 

„Vannak-e a mai iskola belső életében ténye-
zők, a melyek a gyermekvédelem szempont-
jából módosítandók ?" 

Az elemi iskolára nézve az előadó nézete 
a következő volt: 

A gyermek túl van terhelve: a) az I. osz-
tályban 1. az irás és olvasásnak egy év alatt 
végzése, illetőleg elvégzésének erőszakolása 
által, 2. a számolás anyagának nagy terje-
delme által, 3. a tanításmód mesterkéltsége 
által; b) a többi osztályokban: 1. a könyv 
nélkül tanultatás által, 2. az élettelen gépies 
tanítás által; c) az összes osztályokban: az 
erőszakos fegyelmezés által. (? Szerk.) Ezeken 
a bajokon segíteni kell: 1. A tanítás kezde-
tének kiljebb tolása (7. év) által, 2. az isme-
retanyag helyesebb beosztása, észszerűbb 
csoportosítása, (tantervrevizió) által, 3. a 
tanítóképzés reformja, 4. a tanítók anyagi 
helyzetének javítása által (a tehetséges ele-
meknek a pályára vonzása végett) 5. a nők 
alkalmazásának kiterjesztése által, 6. igazi 
szakfelügyelet szervezése által. 

A szakosztály az előadás fejtegetéseihez 
hozzájárult. 

Ezzel a tétellel kapcsolatban Salomé de 
Chwatoiva úrhölgy Varsóból franczia nyelven 
tartott felolvasásban a jogi, illetőleg alkot-
mánytani ismereteknek a tanítását hang-
súlyozta. Felolvasását Ujváry Béla tolmácsolta, 
a ki — franczia beszédben — egyúttal el-
mondta, hogy az alkotmánytan nálunk, az 
elemi iskolától elkezdve, minden iskolában 
taníttatik. Végül a szakosztály határozatilag 
kimondotta, hogy felhívja figyelmét azon 
államoknak, a melyekben ez nincs így, az 
alkotmánytannak és jogi ismereteknek isko-
láikban való tanítására. 

Ezzel a pedagógiai szakosztály befejezte 
munkálkodását és az ülés a nagyérdemű 
elnök: Hegedűs István éltetése közt szétoszlott. 

* 

F. hó 16-án d. u. 4 órakor volt a főváros 
által gróf Brunswick Teréz emlékére készít-
tetett emléktábla leleplezése. A főváros nevé-
ben Szabó Károly tanácsnok tartott sikerült 
beszédet. A kongresszus nevében dr. Verédy 
Károly kir. tanfelügyelő köszönte meg a fő-
városnak áldozatkészségét. Utána Péterfy 
.Sándor kir. tanácsos, az országos kisdedóvó-
egyesületek nevében beszélt. A leleplezés előtt 
az országos kisdedóvónőképző-intézet ének-
kara elénekelte Késmárky zenetanár alkalmi 
szerzeményét, melyet Pósa Lajos „Szeresd a 
gyermeket" czímü szép költeményére készí-
tett. Az ünnepélyt a Fröbel-óvónőképző-inté-
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zet éneke fejezte be. A fekete márvány emlék-
tábla felirata a következő: 

„E házban nyitá meg az angyaljóságtí 
Brunswick Terézia grófnő az első Angyalker-
tet a kisdedek oltalmára 1828-ban. A székes-
főváros állította e táblát, hogy hirdesse hálá-
ját a dicső kezdeményező iránt, kinek eszmé-
jét felkarolta az országos kisdedóvó-egyesület. 
Es hirdesse a szivből eredt nagy gondolatnak: 
a gyermekvédelemnek diadalát, melyet meg-
szentelt a törvény és teljessé tesz a nemzeti 
lelkesedés." 

A leleplezés után a Mayer-árvaház meg-
tekintésére mentek a kongresszus tagjai, hol 
Somlyay József igazgató fogadta és a tanítói 
karral kalauzolta őket. A mintaszerűen beren-
dezett intézetben ez idő szerint 75 árva 
gyerek részesül a legkiválóbb gondozásban. 
Innen a Fővárosi Szeretetházhoz vonult a 
közönség, hol Szőts András igazgató bemu-
tatta az intézet berendezését, lakószobáit, 
tanulótermeit és szép kertészetét. Ebben az 
intézetben az árvagyerekek famunkák készí-
tésével is foglalkoznak. 

* 

A kongresszusnak f. hó 17-én, vasárnap 
d. e. 10 órakor volt második együttes és 
egyúttal zárülése a főrendiház termében. Ezen 
az ülésen az idegeneknek már csak egy része 
jelent meg, a mennyiben sokan a szakosztályi 
ülések befejezése után elutaztak. 

A zárülésen Bakovszky István elnökölt, a 
ki, utalván a szakosztályok buzgó munkálko-
dására, beterjesztette a szakosztályok határo-
zatait. Ezekhez az összülés egyhangúlag 
hozzájárult. 

Ezután megalakították a kongresszus ál-
landó bizottságát (Páris székhelylyel), majd 
pedig a szokásos köszönetnyilvánítások követ-
keztek. 

A kongresszus utolsó ülése Bakovszky elnök 
éltetésével végződött. 

A tagok egy része a kongresszus berekesz-
tése után Zebegénybe rándult ki, a szünidei 
gyermektelep helyiségének, majd innét Váczra, 
a siketnémák intézetének a megtekintésére. 

* 

A kongresszus hetében idegen vendégeink 
szorgalmasan látogatták a budapesti iskolá-
kat, nevelő- és emberbaráti intézeteket és 
mindenütt a leghizelgőbb szavakban adtak 
kifejezést elismerésöknek. Nagy társaság nézte 
a Nőképző-egyesület mintaszerű intézetét is, a 
hol IFíassics Gyuláné és Hegedűs Sándorné 
ő nagyméltóságaik is megjelentek. 

e£X|K> 

(»azdasági ismétlő-iskolai tanítók 
országos gyűlése Szegeden. 

Ma még — sajnos — a kizsákmányolás, 
a nemzeti elszegényedés korát sinyli Magyar-
ország s ha találkozunk is itt-ott a jólét nyo-
mával, az többnyire csak látszat. Azonban 
vannak pillanatok, melyek fölemelnek és 
büszkén tölthetnek el minden magyart akkor, 
midőn nemzeti munkásságának el nem vitat-
ható haladását szemléli. Lehetett látni ezt az 
ezredéves kiállítás alkalmával, mikor az egész 
világ előtt mutatta be a nemzet szellemi és 
anyagi téren való haladását és lehetett látni 
most Szegeden, hol mint földmívelő állam 
jelent meg kultúrája ez idő szerinti legfej-
lettebb fokán. Es az elért sikerekben úgy 
egyik, mint másik helyen jelentékeny része 
van a magyar tanítói karnak. 

Magyar fajunk, nyelvünk, nemzeti törek-
véseink fejlesztése és megizmosítása tekinteté-
ben nagy nemzeti érdekeink nyugosznak a 
magyar néptanítói kar vállán úgy szellemi, 
mint anyagi boldogulás tekintetében. 

Földmívelésügyi ministerünk mondá Sze-
geden, hogy a magyar földnek három annyi 
népet is jobb létben kell eltartani tudni, mint 
a mennyi most rajta él. És mégis ma nem-
zetünk gerincze: a kisgazda a romlás, a tönkre-
jutás szélén áll. Es ezt kétségkívül nagyrész-
ben elősegíti az, hogy földje kezdett kime-
rülni s neoi tudja azt megfelelő mívelésben 
részesíteni, hanem fokozatosan a gyengébbnél 
gyengébb évek nehezednek rá. Alig kap föld-
jéről 5—6 mázsát, — mit már jó eredmény-
nek tekint, — holott okszerű, értelmes kezelés 
mellett ennek kétszerese volna a rendes be-
vétel. 

Eme szomorú, de való igazság állott minis-
terünk előtt akkor, mikor a gazdasági ismétlő-
iskolák megteremtésével útat és módot adott 
arra a kisgazdának, hogy megtanulja: mi 
módon kétszerezheti meg jövedelmét. De 
minden kezdet nehéz. 

Még vannak kivánni valói a gazdasági is-
métlő-iskoláknak, melyeket legjobban az azo-
kat vezető tanítók tudnak. Éppen ezért a 
„Gazdasági Tanító* szerkesztősége czélszerü-
nek látta f. hó 7-ére Szegedre a gazdasági 
tanítók kongresszusát összehívni, hogy ott 
közösen állapítsák meg, mi módon érhetné el 
a gazdasági ismétlő-iskola a fenti czélt. o O 

A kiállítás területén levő Vigadó nagyter-
mében Vaday József nagyváradi közs. isk. 
igazgató-tanító, mint ügyvivő elnök d. u. fél 
3 órakor megnyitotta a gazdasági ismétlő-
iskolai tanítók kongresszusát. 
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Első tárgy a tisztikar megválasztása volt. 
A diszelnökségre többtagú bizottság Halász 

Ferencz ministeri osztálytanácsos urat kérte 
fel. Megválasztattak: ügyvivő elnök Vadai/ 
József nagyváradi igazgató-tanító, alelnöknek : 
Békefi Elek zalakoppányi tan í tó ; t i tkárnak: 
Almásy Ferencz sz.-fejérvári tanító, a „Gaz-
dasági Tanító" szerkesztője; ügyvivő jegyzőül: 
Tárnok Gyula komáromi tanító és Péter f f y 
József zalaegerszegi önálló gazdasági ismétlő-
iskolai tanító; pénztárnokul: Eperjessy István 
budapesti tanító. 

A gyűlés fontosabb tárgyai voltak: Békefi 
Elek és Tárnok Gyula értekezései a gazda-
sági ismétlő-iskolák szervezése és azon iskolák 
tanítói alkalmazása, valamint díjazásáról. 

Az előadások kapcsán fontos javaslatok 
tétettek, melyek megvalósulás esetén fontos 
kihatással lesznek a gazdasági ismétlő-iskolák 
jövőjére. A javaslatok röviden a következők: 

Ministerileg intézkedés lenne teendő arra 
nézve, hogy a tankötelesek iskoláztatása a 
nyári időszakban szigoríttassék, hogv a növen-
dékek a gyakorlati ismeretek elsajátításában 
kellő sikerre jussanak; az állam hívja föl az 
illető felekezeti hatóságokat arra, hogy az 
ismétlő-iskolákban a vallás-tanításról gondos-
kodjanak. 

Továbbá azon tanítók, kik a gazdasági tan-
folyamon résztvettek, véglegesen alkalmaz-
tassanak, nehogy az általok elért sikereket az 
újonnan alkalmazottak kétessé tegyék. Oly 
községben, hol gazdasági tanfolyamot végzett 
tanító van, ott a régi ismétlő-iskola gazd. 
irányúvá fejlesztendő. Az iskolaszéknek, illetve 
bizottságnak, mely üléiében a gazdasági is-
métlő-iskolára vonatkozó ügyeket tárgyalja, 
a gazdasági ismétlő-iskola tanítója, illetőleg 
tanítói hivatalból tagjai legyenek, tanácsko-
zási ós szavazati joggal bírjanak. A gazd. ok-
tatásért járó díj a nyugdíjba beszámítandó. 
Javaslatba hozatott, hogy adassék,alkalom és 
mód a gazdasági ismétlő-iskolai tanítóknak 
rendezett uradalmak megtekintésére ismereteik 
gyarapítása végett. Ezen főbb javaslatok több 
hozzászólás után elfogadtatván, határozatilag 
kimondatott, hogy a fenti javaslatok alapján 
egy memorandum szerkesztessék s azt egy 
szűkebb bizottság a közoktatási és földmíve-
lési ministereknek személyesen nyújtsa át. 
Ezen bizottságba beválasztattak: Eperjessy 
István budapesti, Almássy Ferencz székesfejér-
vári, Tárnok Gyula komáromi, Stelli Géza 
rákosfalvi gazdasági ismétlő-iskolai tanítók. 

Dr. Wlassics Gyula és dr. Darányi Ignácz 
minister uraknak, mint az ismétlő-iskola re-
formátorainak, a kongresszus táviratilag kül-
dött üdvözletet. Halász Ferencz ministeri 

osztálytanácsos úr kíséretében ott volt Tergina 
Gyula dr. kir. tanácsos, csongrádmegyei tan-
felügyelő úr is. 

Az értekezlet Vs hat órakor Halász Ferencz 
osztálytanácsos úr éltetésével oszlott szét. * 

* * 

A gazdasági ismétlő-iskolák fejlesztésével 
az ország minden kis gazdájának lehetővé 
lesz téve, hogy két kalászt termeljen ott, hol 
idáig csak egy termett. A gazdasági taní-
tóknak pedig módjukban lesz a megélhetés 
nehéz viszonyaival küzdő kisbirtokosnak új 
jövedelmi forrásokat nyitni. S hogy ez így 
fog lenni, azt bizonyítja ama meleg érdek-
lődés, melyet a gazdasági ismétlő-iskolai ta-
nítók a szegedi értekezleten tanúsítottak. 

P . J. 

og>^K3e 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A Az alsófehérmegyei általános tanító-

egyesület évi közgyűlése. Hazánk egyik leg-
régibb aranytermelő helyén, Abrudbányán, — 
hol már a rómaiak idejében is város, még 
pedig a prokurátor aurariuin székhelye volt, — 
tartotta az alsófehérmegyei általános tanító-
egyesület rendes közgyűlését f. évi szept. hó 
8-ikán és 9-ikén. E nyelvre nézve tagolt vár-
megye, melynek 188.000 lakosa közül har-
minczezer magyar , százötvenegyezer oláh- és 
hétezer németajkú van, a magyar nemzeti 
irányú népoktatás ünnepét ülte e helyütt. 
Abrudbánya erős hazafias érzésű elöljárósága, 
élén a magyar állameszme szilárd támaszával, 
e rendezett tanácsú bányaváros fölvirágozta-
tása körül maradandó érdemeket szerzett 
polgármesterével : Boér Bélával, „erdélyi" 
vendégszeretettel várta a magyar népokta-
tásügy vándorló apostolait. A helybeli állami 
iskolai tanítótestület, különösen Balla és 
Zahumenszky kollegák buzgólkodása mellett, 
mint rendező nemcsak kitűnően gondosko-
dott elszállásolásukról, de az intelligencziát 
még arra is meg tudta nyerni, hogy műked-
velők a gyűlés estéjén a „Tanítók Háza" 
javára színielőadást rendezzenek. Az egye-
sület elnöksége s főként Szabó Mihály dr., kir. 
tanfelügyelő hetekig tartó fáradozással járt 
közben a teljes siker biztosításáért. Munkájok 
eredményével valóban meglehettek elégedve. 
Az egyesület tagjai kötelességük tudatában 
egy napig tartó utazás fáradalmaitól sem 
riadtak vissza. Nagy-Enyeden volt az első 
nagyobb gyülekezés. Innen szeretett tanfel-
ügyelőjük és Nagy Lajos elnök körül sora-
kozva utaztak a Maros völgyén Gyulafehér-
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várra, az erdélyi fejedelmek lakó- s temetke-
zési helyére, hol Hunyady János, Hunyady 
László, Korvin János, Bocskay István stb. 
síremlékei, illetőleg sarkophágjai láthatók. 
Mutogatták a Hunyady János építette tem-
plomokat s egyéb történelmi emlékeket, mint 
pl. Bem hadseregének ütközeti színhelyét. 
Gyulafehérvárott lapunk képviselője, Göőz 
József dr. értesülvén arról, hogy az egyesület 
a magyarság vértanúi iránt kegyeletének 
kifejezést adandó, koszorút szeretne letenni 
a zalatnai vérfürdő áldozatai tiszteletére 
Lukács Béla által emelt emlékszoborra, közölte 
e tervet az éppen akkor ott utazó Lukács Béla 
volt minister úrral s kérte, kegyeskedjék ki-
eszközölni, hogy a zalatnai viczinális vonat 
az emlékszobornál megállíttassák néhány 
perezre. 0 excellencziája legnagyobb készséggel 
intézkedett ebben az ügyben s így történt, 
hogy az egyesület Ompoly-Preszákán kiszállva, 
a vértanuk szobrát Szabó Gyula maroscsúcsi 
tanító gyönyörű emlékbeszéde után megkoszo-
rúzta, szent fogadást tevén a szónokkal, hogy 
növendékeik ártatlan szivébe beplántálják 
az Isten, király és haza iránt való szeretetet, 
a testvéri egyetértést, hogy így „e hazának 
véráztatta földjén ismét zengjen és örökkön-
örökké zengjen a mennyei harmónia: „Dicső-
ség a magasságban az Istennek, bélxsség e 
földön az embereknek és jóakarat mindenféle 
népnek és nemzetségnek." Zalatnáról Abrud-
bányára kocsin folytatták az útat s a hatá-
ron Boér Béla polgármester vezetése alatt 
várakozó vendéglátó küldöttséggel együtt 
vonultak be a gyűlés színhelyére, hol 8-án 
este még előértekezlet volt. Másnap folyt le 
a közgyűlés, melyet Nagy Lajos elnök, a 
nagyenyedi Bethlen-kollégium nagyérdemű 
rektora és képezdei igazgató vezetett. A hely-
beli intelligenczia sorából a tanítók összejöve-
telén egyebek közt megjelentek Boér Béla 
polgármester, Sturm Mihály főjegyző, Lukács 
Antal dr. róm. kath. plébános, Molnár Albert 
ref. lelkész, Török Gábor orvos, Képes Ferencz 
rendőrkapitány, Bonczi István gyógyszerész, 
Tersián Márton városi pénztáros, Nagy Kál-
mán ellenőr, Medzny János kir. bányabiztos 
stb. Kölcsey himnusza eléneklése után Nagy 
Lajos a letűnő XIX-ik század nagy eszméi-
nek, küzdelmeinek erőteljes, megkapó rajzával 
nyitotta meg a gyűlést. Erre Szabó Mihály dr. 
kiváló tapintattal rögtönzött igen kedves 
ünneplést, midőn rámutatva az elnök nagy 
érdemeire, indítványozta, hogy jegyzőkönyv-
ben fejezzék ki hálás elismerésöket Nagy 
Lajos 10 éves elnöki munkássága iránt. 
Ugyancsak a kir. tanf. indítványozta, hogy 
szeretetök és mély tiszteletök jeléül üdvözlő 

táviratot küldjenek Wlassics Gyula dr. köz-
oktatásügyi minister úrnak. Minkét indít-
ványt egyhangúlag, nagy lelkesedéssel fogad-
ták el. Göőz József dr. emelkedett fel aztán 
szólásra stöbbszörös éljenzéstől kisért beszédben 
a Néptanítók Lapja szerkesztősége meleg-
hangú üdvözletét tolmácsolva áldást kívánt 
a magyarság eme végpontján buzgalommal 
működő tanítóegyesületre. TJerzsi Jenő helyet-
tes főjegyző a helyzetet hűen ismertető tar-
talmas jelentését olvasta föl az egyesület 
mult évi működéséről. Három felolvasás 
következett ezután. Homok Erzsébet, a nagy-
enyedi polg. isk. igazgatója ismertette meleg 
rokonszenvvel a Tanítók Háza ügyét s a 
választmán}' megbízása folytán indítványozta, 
hogy az egyesület a) 1000 koronás alapít-
ván vt tegyen 10 év óta buzgón működő J O >J O 
elnöke nevére a Tanítók Házára s b) minden 
tag lépjen be az Eötvös-alap kötelékébe. 
Göőz József dr. hozzászólása után a közgyűlés 
mindkét indítványt elfogadta. Ez alapítvány-
hoz az elnök — ki a határozati javaslat 
tárgyalásakor távozott a teremből, — az alelnök-
től a vezetést ismét átvéve, midőn értesült 
a megállapodásról, a maga részéről az 1000 ko-
ronás alapítvány alapjára 100, a kir. tanf'. 
szintén 100 koronát adott. Más alakban is 
nyilvánult a felbuzduló áldozatkészség. Gyűlés 
után ugyanis megkezdték az aláírásokat az 
Eötvös-alap tagjai sorába való belépésre, a 
közebéden pedig Szabó Gyula lelkes pohár-
köszöntőben gyűjtést indított meg a Tanítók 
Házára, kérve, hogy ki-ki adjon minden gyer-
meke után egy-egy hatost, a kinek pedig 
gyermeke nincs, 50 krt. Huszonhárom frtnál 
több lett a „tányérozás" eredménye. Örömmel 
halljuk, hogv a színielőadás is szépen jöve-
delmezett. Szintén a tanítók helyzetének javí-
tására irányozta a közfigyelmet az elnök, ki 
szép tervet mutatott be egyesületi gyámintézet 
létesítésére oly czélból, hogv eme gyámintézet 
az elemi csapás vagy betegségsújtotta tanító-
kat segélyezze, továbbá az elhalt tanítók csa-
ládját temetkezési költségek fedezésére meg-
felelő összeggel rögtönösen gyámolítsa. Ez 
alapszabálytervezetet egyhangúlag elfogadták. 
Szabd Gyula a falusi iskolák szorgalmi idejére 
vonatkozólag igen érdekes felolvasást tartott . 
Jovián Antal, egyleti alelnök s kiváló, magas 
képzettségű tanító elnöklete alatt 3 tagú 
bizottság birálta meg az abrudbányai állami 
iskolát s tapasztalatairól a közgyűlés szine 
előtt a bizottság jegyzője, Székely Lehel tett 
jelentést, teljes megelégedésének adván kife-
jezéstül. Könösen kiemelte az iskolaépület 
egyszerű, de impozáns voltát, czélszerüségét 
és példás tisztaságát, (xagyi Ferencz indít-
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ványa folytán elhatározták, hogy az iskola 
és tanító védelme tárgyában szabályrendelet-
alkotásra kérik föl a vármegye közigazgatási 
bizottságát. A tisztújítás megejtetvén, elnök 
lett Nagy Lajos, alelnök Jovián Antal és 
Sebestyén Sándor, főjegyző Derzsi Jenő. 
Gyűlés után közebédre gyűltek össze, mely 
alkalommal lelkesebbnél lelkesebb pohár-
köszöntőkben emlékeztek meg közoktatási 
ministerünkről, a megye fáradhatatlan buz-
galmú kir. tanfelügyelőjéről, az elnökről, 
városi elöljáróságról, s különösen a polgár-
mesterről, továbbá a Néptanítók Lapja szer-
kesztőiről, a helybeli áll. isk. gondnokságáról 
stb. Estve jótékonyczélú szinielőadás, („Az 
igmándi kispap") következett, melynek sze-
replői méltán megérdemlett tapsokban része-
sültek. Bizony-bizony megtisztelő dolog volt 
a tanítóegyesületre a vendéglátó úri közönség 
odaadó fáradozása a Tanítók Háza érdekében. 
Nemes szivüségükért a közreműködőket áldja 
meg az Isten mind a két kezével! Kedves 
emlékekkel s azzal a megnyugvással távozott 
a tanítóság Abrudbányáról, hogy a hol a 
helyi közigazgatás kormányzása oly lelkes és 
erélyes hazafiak kezébe van letéve, mint a 
minő Boér Béla polgármester, ott a magyar 
kultúra előrehaladása biztosítottnak tekinthető. 

Trencsénvármegye általános tanító-
testülete f. hó 12-én rendes évi közgyűlését 
Trencsénben tartotta meg. A tanítók testüle-
tileg résztvettek a Jfihálik József egyházmegyei 
főtan felügyelő, által mondott szentmisén, mely-
ben (hladek H. remek játéka, Lieszkovszky Irén, 
Schneiberg Rezső fuvolakiséret melletti szó-
lója az egybegyűlt ájtatos hallgatókat mélyen 
meghatotta. Pontban 10 órakor a megyeházá-
nak dísztermében Bocsek György testületi 
elnök mélyen átgondolt, magas színvonalon 
álló megnyitó beszéde után a megjelent 
vendégeket, névszerint a tanügybarátokat 
és egyesületi tagokat összeségökben üdvözölte. 
Utána Ucsnay Ernő polgármester a város 
nevében a testületet üdvözölvén, a szövet-
kezetekről értekezett, értekezését nyomatott 
fűzetekben a tagok között szétosztotta, arra 
kérvén őket, hogy községeikben ily közhasznú 
szövetkezetek alakítására propagandát csinál-
janak. E nagy tetszéssel fogadott értekezést 
a közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszö-
nettel honorálta. Ezt követte Winkler Ágoston 
illavai fegyházi tanító, Mednyánszky János 
volt kir. tanfelügyelő fölött mondott sikerült 
emlékbeszéde, melyet jegyzőkönyvben örökí-
tének meg és Írójának köszönetet szavaztak. 
A nagygyűlés volt díszelnöke emlékét külső-
képen is megörökíteni óhajtván elhatározta, 
hogy sírjára gyűjtés útján beszerzendő sír-

emléket fog felállítani. Ezen díszsiremlék fel-
állításának rendezésével és a gyűjtés eszköz-
lésével az elnökség megbizatott. Mátrai Jakab 
zsolnai igazgató-tanító indítványára Libertiny 
Gusztáv nyitravármegyei tanfelügyelő 30 éves 
tanfelügyelői jubileuma alkalmából táviratilag 
üdvözöltetett. Majd sorra került a mult évi 
jegyzőkönyv felolvasása, ennek hitelesítése és 
az elnök évi jelentése. Ezek tudomásvétele 
után a megüresedett főjegyzői állásra Grosz-
mann Adolf, tb. főjegyzőnek Szvitek Gyula, 
aljegyzőnek Háray Gy. választatott meg. 
Következett Mátrai J. zsolnai igazgató-taní-
tónak az évi zárvizsgálatok eltörlésére vonat-
kozó javaslata, melv minden vita nélkül 
elfogadtatott. Ügyszintén minden vita nélkül 
elfogadtatott Sztraka Zs. teplai tan. Pozsony-
vármegye tanítótestületének a tanítók leányfii-
nak a tanítóképzőkbe ingyenes felvételre 
vonatkozó és Háray Gy. pruszkai igazgató-
tanító Gömör-Kishontvármegye tanítótestüle-
tének és ezzel kapcsolatban a M. T. 0. Bi-
zottságának a Tanítók Háza felállítására 
vonatkozó tavaslata. Ez utóbbi javaslatra 
hozott határozat értelmében az egyesület 
Kosztka Mihály tanfélügyélő nevére 1000 frtos 
alapítványt tett s ezen összeget 3 év alatt a 
tagok által fizetendő évi Tél frt részletben 
lefizetni magát kötelezte s egyúttal 100 frttal 
belépett az Eötvös-alap alapító tagjai sorába. 
Majd a beérkezett „egészségügyi" pályamun-
kák fölött Mátrai szóval adta elő az öszbirá-
lat eredményét, a „gyümölcsészeti"-ek fölött 
a birálók által beadott öszbirálatot Groszmann 
A. olvasta föl. Mint pályadíjnyertesek a lepe-
csételt jéligés levélkékből előbbi munkára 
Kneppo J. zayugróczi, utóbbira pedig Bocsek 
Gy. helybeli tanító nevei kerültek ki. Mind-
kettőt a közgyűlés lelkesen megéljenezte. 
Következett két érdekes értekezés. Először 
Bauer Irma tanítónő értekezett „Az ismétlő-
iskola fontossága és feladatáról a falun." 
Értékes és tanulságos felolvasásának elisme-
réseül gyönyörű bokrétát s jegyzőkönyvi kö-
szönetet nyert. Majd Kugel Ignácz trencse'ni 
izr. tanító „A gyenge felfogásúak részére 
állíttassanak-e kisegítő osztályok, vagy ne?" 
czímű értekezésével kötötte le a hallgatók 
figyelmét. Ezen szép pedagógiai ismeretekről 
tanúskodó munkájában határozottan rosszalja 
a fővárosiak azon mozgalmát, hogy a minis-
tert a gyenge felfogásúak részére külön osztá-
lyok állítására bírni akarják. Rosszalását meg-
kapó érvekkel igazolja és az egész mozgalmat 
a túlhajtott kényelemszeretetre vezeti vissza. 
A felolvasó általános elismerést és jegyző-
könyvi köszönetet aratott. A jövő évi köz-
gyűlés Rajeez-Tepliczen lesz. Végezetül indít-
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ványok következtek, melyek közül Jelinek 
Józsa szedlicsnai tanítónő azt indítványozta, 
hogy a testület a közoktatásügyi ministerium-
boz kérvényt terjeszszen föl az iránt, hogy 
az osztatlan iskola tanítói az igazgatói teendők 
végzéseért éppen úgy kapjanak tiszteletdíjat, 
mint az osztott elemi iskola tanítói. Erre 
Mátrai J. egyleti tag kijelenti, hogy ő telje-
sen hozzájárul az indítványhoz, de ama gya-
nújának ad kifejezést, hogy ezen tiszteletdíjjal 
is úgy járhatnak majd a tanítók, mint igen 
sok községben a korpótlékkal jártak. Ugyanis 
az 1868. évi XXXVIII. és az ezt'kiegészítő 1893. 
évi XXVI. t.-cz. világosan mondja, hogy a törzs-
fizetés nem a személyhez, hanem az álláshoz 
van kötve és a hitközségek mégis az esetről-
esetre beállott tanítóváltozás alkalmával, hogy 
a törvényszabta korpótlék czímén meg ne 
terheltessenek, jóval kisebb törzsfizetéssel írják 
ki a pályázatot, úgy, hogy az utód csak 
20—25 év múlva a korpótlékkal együtt éri 
el előde törzsfizetését. Ebből következik, hogy 
a községek az igazgatói tiszteletdíjat is a 
fizetések leszálításával adnák meg, illetve ezt 
a törzsfizetésből kiszakítanák. Óhajtja tehát 
az indítványt azzal megtoldani, miszerint 
kéressék föl a kir. tanfelügyelő, hogy a fel-
sorolt visszaélések megszüntetése, sőt meg-
torlása iránt a ministeriumnak fölterjesztést 
tegyen és akkor reményli, hogy utódaink 
korpótlékot, esetleg igazgatói tiszteletdíjat is 
fognak élvezhetni. A kir. tanfelügyelő Mátrai 
kiegészítő indítványát mellőzni kívánja, mert 
—-úgymond — ily értelmű fölterjesztéssel már 
élnie kellett, minthogy tankerületében az 
egyik izr. hitközség a legutóbbi tanítóváltozás 
beáltával a törzsfizetést tetemesen redukálta. 
A tanfelügyelő ezen kijelentését a közgyűlés 
frenetikus tetszéssel fogadta és az indítványt 
eredeti szövegben elfogadta. Mindjárt az el-
nöki megnyitó után Kosztka M. kir. tan-
felügyelő indítványozta, hogy Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister úr, mint a 
magyarországi tanítók fenkölt vezére, dísz-
elnökké választassák meg. Ezen indítvány 
nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadtatott, 
úgyszintén Misz Rezső hb. hitoktató tb. taggá 
való megválasztatása is. Wlassics Gyula köz-
oktatásügyi ministert, a nyitrai megyés püs-
pököt és Axaméti Lajos ministeri tanácsost 
a tanítóegyesület táviratilag üdvözölte. A 
gyűlés tartama alatt beérkezett sürgönyök és 
üdvözlőlevelek fölolvastattak. TJcsnay Ernő 
polgármesternek, hogy a tanítótestületet oly 
impozáns módon fogadta és nagygyűlésének 
rendezési költségére 100 frtot utalványozott; 
valamint Chladek Henrik és az egyházi ze-
nénél közreműködőknek jegyzőkönyvi köszö-

net szavaztatott. Ezzel a gyűlés véget ért. 
A „Hymnus" ünnepélyes eléneklése után a 
tagok az „ Arany bárányhoz" czímzett vendég-
lőbe a közös ebédhez siettek. A tanító-
egyesületnek ez alkalommal tombolával egybe-
kötött tánczestélye szépen sikerült. A nagy 
czél, t. i. a Tanítók Háza cznlja, városunk 
legelőkelőbbjeit hozta össze. A tombolatár-
gyak gyönyörűek voltak ízléses kiállításuk-
ban. A tombolatárgyak rendezése körül nagy 
munkásságot fejtett ki városunk két derék 
tanítónője: Bellosics Bl. és Málik Irma kis-
asszonyok. A tombolajáték után táncz volt. 

(r. I.) 

cv; Királynénk emléke. Diszes emléktáblát 
állítottak Erzsébet királyné emlékének az 
országszerte hires homoródalmási cseppkő-
barlangban az udvarhelymegyei tanítótestület 
tagjai s ezt az emléktáblát lélekemelő ünnep-
ségek közt leplezték le a királyné halálának 
évfordulója alkalmából. Ugyanekkor a tanító-
testület negyedszázados jubileumát is megülte. 
Reggel a templomban Ajtay János helybeli 
pap hazafias szellemű, alkalmi imát mondott 
s ezután az ünneplő közönség nemzeti zász-
lók alatt kocsikon robogott ki a helységtől 
mintegy tíz kilométernyire eső cseppkőbar-
langba, melynek második szakaszában, az úgy-
nevezett márványszakaszban állították fel a 
fehér eres, hús-színű márványfalon a fekete már-
ványból készült emléktáblát, a melyen arany-
betükkel a következő felirat áll: „Erzsébet-
szakasz, állíttatta az udvarhelymegyei tanító-
egyesület Erzsébet királyné emlékezetére és le-
leplezte a haláleset évfordulóján 1899." Az 
ünnep a templomszerű barlangban gyertyák 
fénye mellett folyt le. Az almási legényekből 
és leányokból álló vegyes énekkar Kölcsey 
Himnuszát énekelte, Bedő József tanítóegye-
sületi elnök pedig alkalmi beszédet mondott, 
a mely után a lepel az emléktábláról lehullt. 
Az emléktábla székely stilusban készült, tuli-
pánokkal környezve, alján a tanítótestület 
jelvényével, egy nyitott ábéczés könyvvel. 
A tábla környékét a nők virágokkal árasz-
tották el. Hargitai Nándor székelyudvarhelyi 
kőagyag-ipariskolai igazgató tervezte és az 
intézet tanulónövendékei készítették a szép 
emléktáblát Huber Antal művezető-tanító ve-
zetése mellett. A leleplezés után Kenyeres 
András homoródalmási biró átvette az emlék-
táblát a község gondozásába. Tarcsafalvy 
Albert alkalmi költeményt szavalt, Ajtay 
János lelkész pedig megáldotta az emléket 
s az ünnep a vegyes énekkar „ Szózat "-ával 
bezárult. Ünnep végével a barlang előtt jubi-
leumi közebéd és utána tánczmulatság volt. 
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Bója Gergely sírjánál. 
(1899 szeptember 9.) 

Sirod fölött kigyúlt a hálaláng, 
S emlékednek szentéljük e napot; 
Áldásunk és imánk az égbe száll, 
Hogy Istenünk téged nekünk adott. 
Mienk voltál, mienk te bölcs vezér, 
Mienk voltál a mult küzdelmiben, 
Mienk vagy a jelenben, a mienk 
S emlékedet megőrizzük liiven. 

Egyesülés! — ez volt szent jelszavad, 
Ezért vivéd a harczba népedet; 
Egység üdvében rejlik az erő, 
A széthúzás erőssé nem tehet. 
És hogy ma oldott kéve nem vagyunk 
S hogy egy erős gyűrűvé olvadunk, 
Te voltál a mi lelkes mesterünk 
Es az egység szép napja süt ma ránk. 

És a mi után oly régen sóvárgánk, 
S a mit te megjövendöltél nekünk, 
Beteljesednek még hő vágyaink: 
Szabadok és függetlenek leszünk 
Egyetértés, egység, egyesülés: 
Kivívjuk ezt szent zászlód alatt, 
Csak a hit és remény ne hagyjon él, 
A kitartás győz és babért arat. 

(Szeged.) 

I R O D A L O M . 

A szónoklás legnagyobb mestere. A szónoklat 
minden szabad népnél virágzik. Az angolok, 
a íranczia forradalom, a magyar társadalmi 
átváltozás korszakai kitűnő szónokokkal dicse-
kesznek. De van egy szónok, kinek neve az 
újabb kor legnagyobb szónokaira szállt dicső-
ségképen, a legnagyobb magasztalásul. A z 
ó-kor szónokának neve ez, a legszabadabb 
föld fiáé, Hellas szülöttéé: Demosthenes. 
Beszédeiből semmi sem maradt ránk, csak 
hatásuk nagyságával mérhetjük művészetének 
erejét. Demosthenes ékesszólásának varázsával 
megfordította Hellas rendjét. De a szónokla-
ton kívül más valaminek hatalmát is hirdeti. 
Az erős akarat példaképe ő. S az akarat a 
legnagyobb erő, a legnagyobb hatalom. Dado-

Már is szebb és derültebb a jövő, 
S nehéz időknek átka nem ki sért; 
A jog és a törvény véd ma minket is 
S jutalmaz a midt szenvedéseért. 
Egy jobb kor hajnala viradt reánk, 
Pályánk egéről oszlik a ború; 
S munkánkért az elismerés leszen 
A tisztelet s a hálakossorú. 

S a „Quem dii odere" átkait, 
Mit ránk az Istenek haragja mért, 
Nem emlegetjük mint fájó panaszt, 
Áldás s üdv lesz munkálni a honért. 
S a megszűnt lelki szolgaság nyomán 
Fölzeng az iskola dicséneke, 
S bele vegyül áldó hozsannaként 
A nemzet boldog hálaérzete. 

S te, ki e sírban nyugszol itt alant, 
Maradj a mi vezérlő szellemünk, 
Jobb sorsunk csak úgy fog vélünk kezet, 
Ha ösvényedről le nem tévedünk. 
A sírban sem lelnéd nyugalmadat, 
Ha még mi sem követnénk tégedet; 
Eskünk s az ég legyen tanú reá, 
A mit kezdtél: folytatjidv művedet. 

Vass Mátyás. 

gónak született, s vállait mindig fölrángatta. 
Le akarta győzni a természet és szokás 
hibáját, s volt rá eszköze: az erős akarat. 
Kavicsot tett nyelve alá, szöget vert a falba 
válla fölé, s úgy kezdett beszélni. Később 
túlkiabálta a tengert. S a púpos dadogóból 
Görögország legnagyobb szónoka lett. Eletét 
és munkásságát érdekesen rajzolja a Nagy 
Képes Világtörténet 36. füzete. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható a kiadók-
nál (Révai testvérek, irod. int. r.-t. Budapest, 
VIII., Üllői-út 18.) s minden hazai könyv-
kereskedés útján. 

Taschek Gyula, a ki egy elismerésben része-
sült vezérkönyvet írt „ A rajzoktatás módszer-
tanai" cz. alatt, most kiadja „Táblai élőrajzok" 
czímű rajzmintagyűjteményét. Ez a mintagyűj-
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temény két részből, ú. m. egyenesvonalú és 
görbevonalú részből áll, s 32 rajzlapon 66 
előrajzban biv. tanterveink értelmében polgári 
és iparostanoncz-iskoláink kezdő (I., II.) osz-
tályaiban feldolgozandó, s a szabadkézi rajz 
alapformáit magában foglaló tananyagot lo-
gikus egymásutánban foglalja magában. A 
mű előfizetési ára a hozzátartozó módszertani 
utasításokkal együtt 1 frt 60 kr. Bolti ára 
magasabb lesz. Az előfizetési pénz Taschek 
Gyula áll. polg. és ipariskolai rajztanító 
czímére (Brassó, Kapu-utcza 47 sz. a.) kül-
dendő. 

„ Részletes tanterv az ismétlő iskolák vezeté-
séhez" cz. pályanyertes munka, mely az orsz. 
tanügyi lapjai által annak idején kellőleg lett 
méltatva, különösen kezdő tanítóknak kezé-
ben jó szolgálatot tevő útmutató, még min-
dig kapható 45 krnak szerzőhöz előleges 
beküldése mellett, Tárnok Gyula közs. isk. 
tanítónál Komáromban. 

n i V A T A L O S R É S Z . 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 

Köszönetét nyilvánította: Feld Zsigmond 
színigazgatónak, a ki a fővárosi gyermek-
szinház folyó évi téli előadásai után befolyt 
302 frt 50 krnyi tiszta jövedelmet a buda-
pesti tanítók segélyegyesülete árvaalapjának 
gyarapítására adományozta. 

Kinevezte: Muszkopf Jakab oki. tanítót a 
világosi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Vreszk 
Yincze és Sray József oki. tanítókat a dráva-
vásárhelyi áll. el. népisk.-hoz. r. tanítókká; 
Kozák Endre oki. tanítót az ényi áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Schultz Izidor oki. tanítót 
a husztinémetfalusi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá ; Hertelendy Jenő debreczeni orsz. taní-
tói árvaházi s.-árvaatyát ugyanazon árvaház-
hoz árvaatyává; Majsay Lujza oki. óvónőt a 
németlipcsei áll. óvóhoz óvónővé; Buday 
Klára oki. tanítónőt a marosbogáti áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Kaminszky Margit 
oki. tanítónőt a bilkei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Csermelyi Etelka oki. tanítónőt a 
soroksári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kokas Nándor oki. tanítót a győrszigeti áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Paulovics József 
oki. tanítót a békéscsabai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Schenk Márta oki. tanítónőt a 
fehértemplomi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Berger Ignácz polg. isk. tanítójelöltet a kézdi-
vásárhelyi áll. polg. fiuisk.-hoz a XI. fiz. oszt. 
III. fokozatába segédtanítóvá; Farkas Irén 
oki. tanítónőt a kapnikbányai áll el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Bittó Oszkár oki. tanítót 

a szolyvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Mangesius Auguszta oki. tanítónőt a breznó-
bányai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Roediger Kamilla oki. tanítónőt a nagyszel-
menczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Leiteregg Lujza oki. óvónőt a kapnikbányai 
áll. óvóhoz óvónővé; László Gyula oki. tanítót 
és Vánky Yiola oki. tanítónőt a kőhalmi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Zaffiry 
Anna oki. óvónőt áll. óvónővé beosztva szol-
gálatra az alsókubini egyleti óvodához. 

Áthelyezte: Pilát Anna csongrádi és Balázs 
Anna gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen; Pich Aranka hidegkúti és Weigerthné-
Rajcsányi Margit kistétényi áll. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen; Körösi Erzsébet férj. 
Kardos Lászlóné soroksári áll. el. isk. taní-
tónőt a kispesti áll. isk.-hoz; Bernád Lajos 
dicsőszentmártoni áll. el. isk. r. tanítót a 
szolnoki áll. el. isk.-hoz; Lázár József oláh-
dellői és Vass Anna marosbogáthi áll. el. 
isk. tanítót ill. tanítónőt a sarmasági áll. el. 
isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Varga Pál mező-
kövesdi róm. kath. el. isk. igazg.-tanítónak 
évi 530 fr tot ; Gergely József misztbányai áll. 
s. közs. isk. tanítónak évi 340 fr tot ; Filip 
Dimiírie bakamezői munkaképtelen g. kel. 
tanítónak évi 350 fr tot ; Kosáriu Demeter 
jersniki munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
200 fr tot ; Stefanovics János bégamonostori 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 280 fr tot ; 
Bálám Miksa valeamárei gör. kel. munkakép-
telen tanítónak évi 320 fr tot ; Csebzán Traján 
kuttinai munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 
230 fr tot ; Fénykövi Jakab tokaji munkakép-
telen izr. tanítónak évi 330 frtot; Viszota 
Gyula ercsii munkaképtelen r. kath. tanítónak 
évi 350 frtot; Putics György fönlaki kiérde-
mült g. kel. tanítónak évi 440 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Kretschy 
Ferenczné szül. Heduschek Aranka resicza-
bányai osztrák-magyar államvasuttársulati 
munkaképtelen tanítónőnek 490 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Éderné-Bó'hm Lujza belényesi volt áll. 
el. tanítónő egy kiskorú árvájának évi 66 frt 
66 krt. 

Árvaházba való felvételét elrendelte: 
néh. Bartalis József nyugdíjazva volt olasz-
teleki ev. ref. tanító Jenő és József^nevű 
árváinak a kecskemétibe ; néh. Keppich Ármin 
volt nagybittsei izr. tanító Margit nevű kis-
korú árvájának a kecskemétibe; néh. Mag-
dinecz János fakóbüki gör. kath. volt tanító 
Erzsébet és Bertalan nevű árváinak a debre-
czenibe; néh. Csiki János korondi közs. volt 
tanító Anna nevű árvájának a kolozsváriba; 
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néli. Kótai Imre gacsályi volt ev. ref. tanító 
Ida nevű kiskorú árvájának a debreczenibe; 
néh. Kun-Szabó Lajos volt keéki ev. ref. 
tanító Juliánná, István és Kálmán nevű árvái-
nak a kecskemétibe. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
B. Mihály. Községi munka tekintetében a 

községi törvény 138. §-a akként intézkedik, 
hogy a községi lakosok kézi és szekeres mun-
kára is kötelezhetők. Eme szolgálmányokat a 
közmunka szabályozásáról szóló törvény elvei 
szerint vetik ki. Birájuk eljárása ügyében 
saját törvényhatóságuk területén megkaphatja 
a kellő felvilágosítást s ha tényleg hiba 
történt, az orvoslást. — F. J. 1. Semmiké-
pen sem helyes, hogy magántanuló vizsgála-
tánál az a tanító intézzen kérdéseket a 
tanulóhoz, a ki előkészítette. Ily esetben, ha 
testület van. az igazgató, vagy más tanító 
kérdezzen. Per analogiam megemlítjük, hogy a 
közokt. min. úr polg. isk. tanítóknak a privát 
oktatást el is tiltotta. 2. Az állami isk. gond-
noksági és a községi iskolaszéki Utasítás 
értelmében az elemi iskolai tanuló 2 elég-
telen jegygyei még javítóra bocsátható; 
kettőnél több elégtelen osztályzattal pedig 
osztályismétlésre utasíttatik. A magánvizs-
gálatot a székesfőv. közs. elemi iskolába az 
iskolaszék kiküldöttje s az igazgató és osztály-
tanító jelenlétében szokták megtartani. Az 
osztályzatnál, ha nincs egyértelműség, többség 
szava dönt. Ezt tartjuk helyes eljárásnak. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Felejthetetlen Erzsébet királynénkért 

a gyászünnep az iskolákban tudvalevőleg nov. 
19-én fog ez évben is megtartatni. Kívána-
tos, hogy ez ünnepnek országszerte, a meny-
nyire csak lehetséges, egyöntetű programmja 
legyen s ez okból felhívjuk kartársaink figyel-
mét arra, hogy a gyászünnep anyagát meg-
találják abban a füzetben, melyet az Eötvös-
alap és a M. Tanítók Orsz. Bizottsága adtak 
ki az Erzsébet-szobor javára. Az Erzsébet 
királyné czímű emlékfüzetek az Athenaeumnál 
(VIII., Kerepesi-út 54.) jelentek meg s ott is 
rendelhetők meg. Egy-egy füzet ára 10 kr. 

— Lapunk mai számából, tárgyhalmaz 
miatt, több közleményt voltunk kénytelenek 
a jövő számra halasztani. 

— A magyar királyság 900-éves ünnepe. 
A magyar királyság örömünnepe, melyről a 
Magyar Tanítók Naptárában Béterfy Sándor 

tollából nagyérdekü czikk fog megjelenni, 
foglalkoztatta a római kath. püspökök f. hó 
15-iki értekezletét. Ez ünnep rendezése körül 
oly javaslatok is merültek föl, melyek a 
magyar kormánynyal karöltve hajthatók 
végre, ezeket tehát a többi javaslattól elkü-
lönítették s azok sikeres végrehajtása érde-
kében a kormánynyal tárgyalásokat indí-
tottak. Ha ez eredményre vezet, akkor 
az ünnepségre vonatkozó összes intéz-
kedéseket közös főpásztori körlevélben ad-
ják tudtára a klérusnak és a híveknek. 
Az ünnepély tervezetének főbb pontjai a kö-
vetkezők : Nagybolclogasszony ünneplése. A ma-
gyar szent korona kiállítása. Az ünnepségek 
egyik fénypontját képezné a királyi szent 
koronának a budavári Mátyás-templomban 
való kiállítása. Alkotmányunk szent zálogának 
ezen kitétele. Szilveszter pápa adományozá-
sának kilenczzázados évfordulója alkalmából, 
rendkívüli módon emelné az ünnepi hangula-
tot. Az országos bizottság indítványa szerint 
a szent korona 1900. évi Nagyboldogasszony 
napján állíttatnék ki a koronázó templomban 
és pedig a Szent István-napján felzarándokló 
vidékiekre való tekintetből, öt napon keresz-
tül, lehetőleg augusztus 19-én este 5 óráig. 
Szent István király ünnepe. A bizottság javaslata 
szerint aug. 20-án Szent István első apostoli 
királyunk ünnepét országszerte a legnagyobb 
egyházi fénynyel és pompával ünneplik meg. 
A fő istenitiszteletek Budavárában lesznek. 
Katholikus egyetem, közép- és népiskolák 
alapítása ; iskolai ünnepélyek, jubiláris emlék-
keresztek; II. Szilveszter emléke Budapesten. 
A bizottság azt indítványozza, hogy indíttas-
sák mozgalom egy katholikus egyetem fel-
állítására és a mozgalom élén maga a herczeg-
primás álljon. Minden egyházmegyei hatóság 
rendelje el a jubiláris évben, hogy minden 
katholikus iskolánál ünnepélyek tartassanak 
és ez ünnepélyek hálaadó istentisztelettel 
legyenek egybekötve. Ugyanilyen üenepélyek 
rendezésére kérjék fel a katholikus köröket, 
a kath. irodalmi társulatokat, a kath. legény-
és íanonczegyesület.'ket. Továbbá állítsanak 
a főváros egyik templomában nagyobbszabású 
emléket II. Szilveszter pápának, a ki a magyar 
nemzetet a katholikus egyház kebelébe föl-
vette, fenmaradását biztosította, királyunk-
nak koronát és apostoli czímet adott. 

— Iskola-felavatás. Az államkincstár által 
építtetett kercsedi állami iskolát, tanítótestü-
leti köri gyűléssel összekötve, f. évi szept. 
hó 28-án avatják föl. 

— Egy tanfelügyelő ünneplése. Szép és 
magasztos ünnepélyt rendezett Tolnavármegye 
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tanítói kara Tihanyi Domokos megyei kir. 
tanfelügyelő tiszteletére folyó hó 12-én Szeg-
zárdon, a megye székhelyén annak emléke-
zetére, hogy e napon töltötte be a jeles tan-
férfiu tanügyi működésének 30-ik évét. Az 
ünnepélyre megjelent Tolnavármegye tanítói-
nak legnagyobb része s ezeken kívül tiszte-
lőinek nagy száma, élén Tolnavármegye 
főispánjával, gróf Széchenyi Sándorral. Hogy 
mily általános tiszteletnek és becsülésnek 
örvend Tihanyi Domokos a megyében, mi sem 
mutatja jobban, mint az, hogy megjelentek 
üdvözlésére a megye összes vallásfelekezetének 
lelkészei a legtöbb vidékről. Ez ünnepélyen 
iparkodott leróni a megye összes tanítói kara 
háláját szeretett tanfelügyelője iránt, kit va-
lóban megillet a „tanítók tanítója" elnevezés, 
ki egyszerű tanítóból lett tanfelügyelő s 
nemcsak kitűnő tanférfiu, hanem szívvel-
lélekkel magyar ember és a magyar állam-
nyelv terjesztésén e különböző nyelvű várme-
gyében hazafias lelkesedéssel fáradozik s va-
lódi magyarosító missziót teljesít. Sok ilyen 
derék tanfelügyelőt hazánk vármegyéinek s 
magyar lesz e haza nyelvben, szívben és lé-
lekben egyaránt! 

— A gyermekvédő-kongresszus, mely 
minden tekintetben fényesen sikerült, iro-
dalmi bizottságával nem aratott dicséretet. 
Ez a bizottság, ha egyáltalán másutt is léte-
zett és nemcsak a papiroson, szánalmasan 
„működött" : a napisajtóban a szakosztályok 
üléseiről ferde, itt-ott czélzatos és sok tekin-
tetben a valóságnak meg nem felelő tudosítások 
jelentek meg, a kongresszus magyar értesítői 
hanyagul összetákolva, rossz nyelven adattak 
ki, a pedagógiai szakosztály egy egész ha-
tározata kimaradt, úgy, hogy e szakosztály 
elnökének kellett azt a zárülésen reklamálnia, 
franczia értesítője („Bulletin") meg hemzsegett 
a sajtó- és nyelvtani hibáktól. Egyik értesí-
tőjében a tiszteletbeli elnökök közt ott talál-
juk Széli Kálmán nevét is, a kiről azt olvas-
suk, hogy „m. kir. ministerelnök 0 Méltósága." 
Erről persze a kongresszus elnöksége nem 
tehet, de máskor jó lesz az irodalmi bizott-
ságot a tollforgatáskoz értő emberekből meg-
alakítani és a franczia értesítők szerkesztését 
olyanokra bízni, a kik tényleg tudnak francziául. 

— A nemzetközi gyermekvédö-kongresz-
szus tagjai f. hó 14-én megtekintették az 
országos nőképző-egyesület zöldfautczai inté-
zetét és intemátusát. A kongresszus tagjai 

közt ott voltak Wlassics Gyuláné és Hegediis 
Sándorné is. Ugyanaz nap a kongresszus tag-
jainak egy másik része Aszódra rándult ki, 
a hol megtekintette a javítóintézetet. 

— A Magyar Tanítók Naptárába, mely 
legközelebb megjelenik, közleményeket írtak: 
Halász Ferencz, Benedek Elek, Bársony István, 
Péterfy Sándor, Móra István, Ábrányi Emil, 
Porsche Vilmos, Csulak Lajos, Bite Pál, Göőz 
József dr., Böngérfi János és Ujváry Béla. 
A Magyar Tanítók Naptára tudvalevőleg 
tanítók tanuló-fiai ösztöndíjalapja javára jö-
vedelmez s megrendelhető az Athenaeum-nál 
(nem minálunk!) 40 krért. 10 megrendelt 
példányra a kiadó egyet ráad, ennélfogva 
czélszerű, ha a testületek tömegesen rende-
lik meg. 

— Az Eötvös-alap tagjai örvendetes módon 
szaporodnak; a magyar tanítóság ily módon 
fejezi ki e jótékonyczélú országos egyesület 
iránt háláját, a miért a Tanítók Házát léte-
sítette. A kisvárdavidéki ev. ref. tanítói járás-
kor 12 tagja, névszerint: Kóllonay Dániel, 
Varga János, Seres Gáspár, Székely István, 
Balog István, Batta István, Nagy Endre, 
Halka Mihály, Szabó Imre, Janka Tivadar, 
Gy'úre Péter és Tokody Ferencz kötelező 
nyilatkozatot adtak arról, hogy az Eötvös-
alap országos tanítói egyesület rendes tagjai 
közé lépnek. Azt már megírtuk, hogy a kis-
küküllővármegyei tanítóegyesület összes tagjai 
25 forintos részesjegyeket írtak alá. Hasonló 
nyilatkozatot küldött a krassószörényvármegyei 
tanítóegyesület moldvai járáskörének elnöke. 
E nyilatkozat szerint 15-en kötelezték magu-
kat arra, hogy az Eötvös-alap rendes tagjai 
közé lépnek. Az újonan belépő tagok: Ambrus 
Illés, Sándor József, Stojadinovics Sándor, 
König Fanni, Ádám Darinka, Dávid Ilona, 
Bisztics Ilona, Beszergyán Miklós, Schlögl 
Henrik, Tomeskó István, Kollár ov Mózes, 
Bajász Gábor, Farkas Titusz, Noroj Miklós 
és Matyasovszky Endre. Arról is kaptunk hírt, 
hogy a bácskai tanítók több száz részesjegyet 
írtak alá. — Blésy Gyula gyomai tanító 
„Alföldi nóták" czímű dalfüzetének 40 pél-
dányából befolyó jövedelmét ajánlotta fel az 
„Eötvös-alap"-nak. 1 füzet ára 2 korona. 
Megrendelhető Schmidt Albin egyesül, pénz-
tárosnál (VII., Wesselényi-utcza 44. sz.). 

— Tanítók tanulmányúton. Jász-Nagy-
Kun-Szolnokmegye kir. tanfelügyelője: Eötvös 
K. Lajos buzdítására a megye tanítósága 
közül többen résztvettek a fővárosban tar-
tandó nemzetközi gyermekvédő-kongresszuson, 
a mikor tanulmányutat is tettek Vácz, Vise-
grád, Esztergom, Győr és Pannonhalmára. 
A tanfelügyelő által kieszközölt mindennemű 
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kedvezmények lehetővé tették, hogy a szolnok-
megyei tanítóság fejenkint 20—20 frt költ-
séggel tehette meg a tanulságos és élvezetes 
utat. 

— Tanítók jó szive. A tűzvész által tönkre-
tett Borsodi Ferencz karakószörcsöki öreg 
tanító részére könyöradománvt küldtek a 
következő jószivü kartársak: Szent-Imrén 
(Somogyin.) a gazdasági tanfolyamot hallgató 
kartársak gyűjtése 10 frt. (Ehhez adtak 
50—50 krt : Bagó János, Berger Vilmos, 
Bittér Antal, Cséry József, Fodor János, 
Gratia Endre, Kallát Adolf, Koller Lőrincz, 
Kucsera Gyula, Markus Elemér. Mihálovits 
Iván, Mikolovits Lajos, Player János, Nagy 
József, Sándor János, Szabó Lajos, Szanitter 
Kornél, Südy Zsigmond, Ungár Géza, Wuscht 
János.) N. N. (Muracsány) 1 frt. P. L. (Szt.-Ist-
ván) 45 kr, Hamar Péter (Szárföld) 50 kr, 
Horváth István (Jászmihálytelek) 50 kr, Kiss 
Péter (Bucsu) 50 kr, Müller Antal (Baranya-
Monostor) 50 kr, Proszt Ignácz (Sármellék) 
50 kr, P. Szőke Mihály (Koka) 1 frt, Varró 
Miklós (Uzdi-Szent-Péter) 50 kr, Zubék Lénárd 
(A.-Tevel) 50 kr, Klaucsek János (Ny.-Ladány) 
1 frt, Hipp Imre (Ibafa) 50 kr, Barbarik 
Antal (Borsod-Szemere) 1 frt, Waldinger 
István (Gilvánfa) 1 frt, Andres János 
(Zádorlak) 2 frt , ifj. Spielvogel József (Pest-
Nádudvar) 1 frt, Uxa Károly és László 
(Nagy-Surány) 1 frt, Keresztes Gizella (Magy.-
Bánhegyes) 1 frt, Kapossy Teréz (Német;Kér) 
1 frt 50 kr, Szentgyörgyi Gyula (Újlak) 
25 kr, Némethy Kálmán (Süvete) 50 kr, 
Turcsek Bertalan (Zsér) 50 kr, Temesvár-
gyárvárosi tantestület 2 frt, Czanner Erzsébet 
(Pongráczfalu) 1 frt. Összesen 30 frt és 20 kr. 

— A Tanítók Házára Czuczay Gyula igaz-
gató tanító Herendről 10 frt 94 krt küldött 
hozzánk, mint a herendi állami elemi iskola 
tanítótestülete s a pápai tanítóképzőintézet 
otthon időzött IV. éves növendék által rende-
zett tánczmulatság tiszta jövedelmét. „Boldo-
gok vagyunk, írja a beküldő, hogv e néhány 
fillérrel hozzájárulhatunk a Tanítók Háza lé-
tesítéséhez!" Mi pedig örvendünk, hogy az 
Orsz. Biz. által elfogadott határozati javaslat 
értelmében már sok helyen tartottak mulat-
ságokat és még több helytt készülnek ilye-
nekre. Az összeget átadtuk Schmidt Albin 
pénztáros úrnak. 

— Jótékonyság. F. hó 3-án tartotta a 
domonyi ág. ev. hitfelekezet fölépült iskolá-
jának fölszentelését, mely alkalommal a köz-
jótékonyságáról ismert Glück Frigyes úr, 
Budapest fő- és székváros érdemes polgára, 
az ismert vendéglős, a ki évenkint több 
tanítógyermeket lát el szabad asztallal, mint 

e hitfelekezet megválasztott felügyelője tiszt-
ségébe való ünnepélyes beavatásakor egyéb 
más jótékony adományok közt az új iskola-
terem ^berendezésére 100 frtot adományozott. 

— Ösztöndíjas taní'oljamhallgatói állás. 
A siketnémák váczi kir. országos nevelő- és 
tanítóképző-intézetében két ösztöndíjas tan-
folyamhallgatói állás betöltendő. Pályázhatnak 
ez állásra 30 évet meg nem haladott korú 
oly nőtlen férfiak, kik elemi vagy polgári 
iskolai tanítói oklevéllel bírnak. Elsőbbségük 
van azoknak, kik nyilvánosan tanítottak már 
és a német nyelvet értik. Hivatásuk az, hogy 
2 évi elméleti és gyakorlati készülés után 
szakvizsgát tevén, siketnémák tanítóivá legye-
nek. Javadalmazásuk: teljes ellátás az inté-
zetben egész évig 180—180 fr t ösztöndíj. 
A vizsgának sikeres letétele után rendesen 
alkalmaztatni fognak e pályán. A nagyméltó-
ságú vallás- és közoktatásügyi minister úr-
hoz czímezett kérvény október hó l-ig az 
alulírt igazgatósághoz küldendő be. A kér-
vényben feltüntetendő az eddigi működés 
rendje. Csatolandó okmányok: oklevél, kereszt-
levél, működési bizonyítvány. Vácz, 1899 
szeptember 13. Borbély Sándor, igazgató. 

— Gyűlések. A beregmegyei ált. tanító-
egyesület szolyvai járási kör ez évi őszi gyű-
lését folyó évi szeptember 21-én Szolyván, 
az állami elemi iskolában tartja. — A „Vas-
megyei általános tanító-egyesület" f. évi rendes 
közgyűlését Sz.-Gotthárdon f. hó 21-e'n 
tartja. — A marostordamegyei általános taní-
tótestület mezőségi fiókköre ez évi őszi gyű-
lését Mező-Csáváson tartja meg szeptember 
hó 25-én. — A fejérmegyei tanítótestület 
25 éves fennállásának megünneplésére f. hó 
24-én jubiláris közgyűlést rendez és f. hó 
25-én .rendes évi közgyűlését tartja. —- A 
máramarosi általános tanítóegyesület folyó évi 
közgyűlését október hó 9-én, d. e. 9 órakor 
M.-Szigeten tartja. — A veszprém-egyház-
megyei róm. kath. tanítóegyesület veszprém-
vidéki köre f. évi október 5-én, d. e. 9 óra-
kor Veszprémben tartja őszi közgyűlését. 

Tarta lom : A gyermekvédő-kongresszus kiállítá-
sának tanulságai. Göóz József dr. — A szorgalmi 
idő. — A felekezeti tanítók állása. — Nemzetközi 
gyermekvédőkongresszus. — Gazdasági ismétlő-iskolai 
tanítók országos gyűlése Szegeden. P. J. — Egyesü-
leti élet. — Királynénk emléke. — Szünóra: Bója 
Gergely sírjánál. Voss Mátyás. —• Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANITÖK 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 megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-TÉR 3. 

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

Szövetkezetek és a néptanító. 
A tétlenség, a gazdasági és erkölcsi 

senyvedés földje Kelet, a tudomány és 
haladás, az eszmék és nemes törekvések 
hazája ez idő szerint Nyugat. 

Az előbbinek utolsó ormán, az utób-
binak keleti ormán áll hazánk a nélkül, 
hogy ez vagy amaz teljesen magáénak 
mondhatná. A magyar nemzet védte 
Európa keresztény czivilizáczióját év-
századokon á t ; résztvett Nyugat szép 
és nemes mozgalmaiban s viszhangra 
talált nála mindaz, a mi szép, nemes 
és jó volt. De különböző okoknál fogva 
nem tar thatot t versenyt a rohamosan 
fejlődő nyugati népekkel. 

Megvolt azonban s megvan most 
is a vágy a fejlettebb viszonyokkal 
való lépéstartásra. Fővárosunk fejlődik, 
vasúthálózataink szaporodnak, pénzinté-
zeteink virágzanak, a kereskedelem és 
ipar tért hódít. 

Ámde mindezekkel szemben hol áll 
az angol, mely nemcsak a technikai 
tudományok gyakorlati értékesítésében 
jár elől, hanem megalapítója a vagyo-
nosodás bölcsészetének, a közgazdasági 
tudományoknak, melyet minden életre-
való nemzet tőle vett át. Avagy tekint-
sük az angol-szász törzs egyik fejlődő, 
legerősebb ágát: az Egyesült Államok 
amerikai népét, a mely rövid idő alatt 
mesés gazdaságra vergődött. 

De ne menjünk messze. I t t van a 
harmadik és közelségénél fogva ránk 
nézve legérdekesebb nemzet: a német, 
mely széttagoltságát megszüntetve, a 
közgazdaság minden terén a legszebb 
fejlődést mutatja. 

Ezen népek életerős haladását mutat-
ják az emelkedő városok, a mezőgaz-
daság, ipar és kereskedelem fejlettsége, 
a gyorsan szaporodó népesség arány-
lagos jóléte. Ezekkel szemben a mi köz-
gazdasági elmaradottságunkat semmi 
sem igazolja szembetűnőbben a kiván-
dorlásoknál. 

r 

Éppen nem túlzott állítás, ha azt 
mondjuk, hogy hazánk tizenhétmillió 
lakosságából több, mint 30.000-re megy 
az évenkint kivándorlók száma, kik át-
lépve honunk határát, hosszú időre, 
talán örökre megszűnnek a nemzet 
népesedéséhez s így erejéhez hozzá-
járulni. Ellenben az ötvenmillió lakos-
sal bíró Németországból alig megy 
18.000 emberre a kivándorlók száma. 
Aránybaállítva a német nemzet kiván-
dorlóinak számát a hazánkéval, Német-
országból évenkint 90—100.000 ember-
nek kellene kivándorolnia. 

Volt idő, midőn az angolok és néme-
tek szolgáltatták Európa legtöbb ki-
vándorlóit. Ámde változtak körülmé-
nyeik, javultak közgazdasági viszonyaik, 
s ennek folytán polgárai kevesebb haj-

Lapuiik 39-ik számához egy melléklet van csatolva. 
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lanclóságot éreznek búcsút mondani 
hazájoknak. Ezt látva, önkéntelen az 
a kérdés támad: mi te t te ezen népe-
ket életerőssé és versenyképessé? 

A szövetkezés, mely a gyengébbet 
védi s nem engedi az erősebbet úrrá 
lenni, hogy a védtelent vagy tehetet-
lent kizsákmányolja, hanem biztosítja 
annak működési körét és a haladást. 

r 

Éppen Magyarországon bizonyítják 
szomorú tapasztalatok, bogy az egyéni 
szabadság leple alatt egyes élelmes 
csoportok a nekik ju to t t szellemi és 
anyagi erő segélyével a népek ezreit 
fonják bálójukba. Utalunk az agrár-
szocziálizmusra, a gabona-uzsorára, a 
hamis borok gyártására, a kivándorlá-
sokra stb. Az ilyen káros működéseket 
a társadalom teréről leszorítani és a 
földbirtok eladósodását meggátolni a 
szövetkezetek hivatásához tartozik. 

Most dolgoznak a földmívelésügyi 
ministeriumban annak a kimutatásán, 
hogy a földbirtokra különféle czímén 
bekeblezett terhek mily mértékben ter-
helik azt. Ismerve a viszonyokat, félő, 
hogy megdöbbentő eredményt fognak 
a számok mutatni, mer t nem volt szö-
vetkezet, nem volt olcsó hitel a kisbirto-
kos megmentésére. 

Már pedig a föld eladósodása egyenlő 
a nemzetnek, mint olyannak romlásával, 
mert háttérbe kerülnek milliók érdekei, 
megbomlik a társadalmi béke s mint 
oldott kéve hullnak szét azon ténye-
zők, melyek nemzetünk ezeréves múlt-
jának védői és biztosítói voltak; egy-
szóval: megtörik a nemzet gerincze a 
mezőgazda bukásával. Éppen ezért égető 
szükségünk van életerős szövetkezetek 
alakítására, mert ezek lesznek képesek 
eszmét, irányt és erőt nyújtani a gaz-
dasági szabadság megbecsülésére. 

A szövetkezetek vannak hivatva 
Magyarországot képessé tenni a nyu-
gati népekkel való aránylagos bala-
dásra. És mégis, midőn a szövetkezetek 
alig másfél évtizeddel megelőzőleg lét-

jogot követeltek, a nagy társadalom 
nem is akart tudomást venni róluk. 
Azonban változtak a viszonyok s csak 
akkor ébredt az érdeklődő közönség a 
szövetkezetek fontos hivatásának meg-
becsülésére, mikor azok a szocziálizmus 
fakadó sebei orvosságát megmutatták. 

Azok a panaszok, melyek a közgaz-
daság egészségesebb alapon való szer-
vezéseért hangzottak el a szövetkeze-
tekben, a viszonyok hatása alatt visz-
hangra találtak s midőn a kormány 
a mult évben a hitelszövetkezetekről 
szóló javaslatot a törvényhozás elé 
terjesztette, mondhatni, az egész nem-
zet kebléből szállt fel érte a dicséret. 

Igaz, nagyon sokan úgy vélekednek, 
hogy csak a minden téren való álla-
mosítással lehet egészségesebb állapoto-
kat teremteni. Azonban eme teóriával 
szemben mások a szövetkezetekben vélik 
feltalálni azt az erőt, mely a közgaz-
dasági válságból kivezet. Ez utóbbiak 
nézetét igazolják a tejszövetkezetek, 
raktári és fogyasztási szövetkezetek tel-
jes beválása, sőt ma már a jégbizto-
sítás is abban a stádiumban van, hogy 
az egész ország területére kihatólag 
szövetkezet útján fog megoldatni. 

Annak daczára, hogy a szövetkezeti 
mozgalom hazánkban rövid múltra te-
kint vissza, liivei egyre szaporodnak. 
Ám a lelkes vezetők, a kik ezen a 
téren úttörők voltak, meg voltak győ-
ződve, hogy a szövetkezésben van az az 
egyedüli anyagi és erkölcsi erő, melylyel 
Magyarország gazdasági és erkölcsi át-
alakulása elérhető. 

Tudatában voltak ők annak, hogy 
csak ezen az úton sikerül a közgazda-
sági egoizmust megdönteni s az erősebb 
gazdasági exisztenczia fölfalása elől a 
gyengébbet, a kisebbet megmenteni. 

Akár az értékesítést, akár a beszer-
zést, akár a hitelszerzést tekintjük, 
minden téren a legkisebb gazdasági 
egyedek vannak a legkedvezőtlenebb 
helyzetben. Ezért kell az eddig köve-
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t e t t irányt megdönteni s a nemzet 
zömét alkotó kisgazdák megélhetését 
és boldogulását elősegíteni. S mindez, 
szigorú törvényes megszorítások kere-
tén kívül, pusztán szövetkezeti úton el-
érhető. 

Igen ám, de ki ismerteti meg a 
gazdát vagy az iparost az ő életföl-
tételeivel, a szövetkezettel ? Ki ala-
kítja meg neki azt? Ki őrzi ellen üzleti 
könyveit? Ki vezeti pontos számadásait? 
Ki tömörítheti a kis erőket erős falanxszá? 

Ezeket a kérdéseket mindenesetre — 
legalább a községekben — a tanító 
k é p e 3 megoldani, mint olyan egyén, a 
ki már bírja a nép ragaszkodását és 
bizalmát. A szövetkezetben eltöltött 
pár óra pedig nem történik az oktatás 
rovására, sőt a tanító ezen az úton 
jövedelmét szaporíthatja, mint azt már 
nem egy esetben láttam is. Ha a szö-
vetkezet apostolává válik a tanító, 
akkor egy emberöltőt képes magához 
fűzni, erkölcsileg és vagyonilag gazda-
gítani, mert a mindennapiban meg-
taní t ja a közismeretek legszükségesebb-
jeire, az ismétlőben megtanítja, hogyan 
kell gazdaságát vezetnie, hogy jövedel-
mét megkétszerezze, a szövetkezetben 
pedig megmutatja, hogyan csinálhat 
i f jú és öreg, szegényebb és gazdagabb 
a krajczáraiból forintot, hogyan bizto-
síthat] a a természet által neki jutta-
to t t javakat. Elvonni a korcsmától, 
kiragadni a szocziálizmus karjaiból, 
visszaadni az erkölcsiségnek, család-
jának és a társadalomnak a züllésnek 
vagy szegényedésnek indult népet, az 
iskola urán: csak a szövetkezetek falai 
közt teheti meg ezt a tanító. 

Azonban nemcsak ott lehet hálada-
tos szövetkezetek alakításával a tanító 
munkája, a hol a pusztulásnak indult 
kisgazdák helyzetén kell javítani, hanem 
még ott is, a hol rendezettebb köz-
gazdasági viszonyok uralkodnak. És ez 
természetes is, mert egyedül a leg-
nagjobb erő sem tehet sokat, iletőleg 

mindent, míg egyesült erőknek sikerül 
a lehetetlennek látszóval is megküzdeni. 
Éppen ezért hinnünk kell, hogy a 
szövetkezeti átalakulásokkal hazánkra 
jobb s boldogabb korszak következik. 
S mindehhez csak a néptanító jó-
akarata szükséges, a ki képes a kis 
erőket erőssé, nagygyá tömöríteni s 
íg3r a megélhetést elősegíteni. 

(Zala-Egerszeg.) Vét er ff// József. 

Wlassics minister és a Tanítók 
Háza. 

Hogy Wlassics minister, a tanítóság fenkölt 
lelkű, igaz barátja — barátja a Tanítók Házá-
nak is, — ismervén azt az érdeklődést, a mely-
lyel ő nagyméltósága a tanítóság e fontos 
ügyének fejlődését kisérte, már több izben 
megírtuk. A vidéki egyesületekben megnyilat-
kozó tanítói közvéleményt a minister úr, 
lapunk révén, állandóan figyelemmel kisérte 
s megelégedéssel látta azt az áldozatkészséget, 
mely a Tanítók Háza létesítése ügyében 
országszerte megnyilatkozott. 

Az Eötvös-alap vezérférfiai, az érdemekben 
gazdag Péterfy Sándorral az élükön, minis-
terünk e jóindulatára, mint kősziklára, épí-
tettek és már az augusztusi közgyűlésen hir-
dethették, hogy „ áll a Tanítók Hexza 

Wlassics minister nagy megelégedéssel vett 
tudomást a házvétel felől s a legelső alkalmat 
megragadta, hogy az Eötvös-alap által meg-
vásárolt házat megtekintse. Folyó hó 20-án 
nézte meg ministerünk az ideiglenes Tanítók 
Házát, Molnár Viktor ministeri tanácsos és 
Halász Ferencz osztálytanácsos, két igazi jó-
akarónk, kiséretében. 

Közöljük e látogatásról azt a híradást, a 
mely másnap a legtöbb fővárosi napilapban 
olvasható volt és a mely így hangzik: 

„Az ország néptanítóinak évek óta táplált 
leghőbb óhaja, hogy létesüljön az ország 
fővárosában egy olyan internátus, a melyben 
a tanítóknak a főiskolákban tanuló gyermekei 
ingyen, vagy mérsékelt díjért ellátást, gon-
dozást nyerhessenek. A tanítók ezen vágyát 
az Eötvös-alap intézői nagy szeretettel és 
kitartással gondozták s ez évben már a meg-

39* 
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valósulás felé hozták, a mennyiben az Eötvös-
alap a Tanítók Háza czéljaira a város alkal-
mas részében egy teljesen megfelelő házat 
vásárolt, a melyben az internátus még ez év 
november havában megnyittatik. Wlassics 
minister ma (folyó hó 20-án) Molnár Viktor 
ministeri tanácsos és Haláss Ferencz osztály-
tanácsos kíséretében megtekintette a Tanítók 
Házát, téljes megelégedését fejezvén ki az Eötvös-
alap szerzeménye fölött, a mennyiben az épü-
letnek megfelelő és szép udvara van. A minister 
nagy érdeklődéssel viseltetik a Tanítók Háza 
iránt s miután az az intencziója, hogy Kolozs-
várolt is létesüljön ilyen internátus, s hogy 
azokban a tanítók és tanárok tehetséges 
gyermekeiből a közélet számára hasznos elemet 
nevelhessenek; s miután a minister elhatá-
rozott szándéka, hogy a tanítók budapesti 
házával kapcsolatosan az orsz. tanszermuzeumot 
és pedagógiai könyvtárt is megfelelően elhe-
lyezze s ily módon ezen most parlagon heverő 
két intézményt nagyfontosságú rendeltetésé-
nek átadhassa, mely esetben a minister a 
Tanítók Háza létesítéséhez nagy anyagi segít-
séggel fog hozzájárulhatni, remélhető, hogy 
a magyar tanítóság Wlassics minister meleg 
érdeklődése és az Eötvös-alap intézőinek kitartó 
támogatása folytán rövid idő alatt két épp 
oly szép, mint hasznos intézmény birtokába 
jut." 

Ministerünk a Tanítók Házában tett láto-
gatása után másnap már szóval is kifejezte 
előttünk megelégedését. Folyó hó 21-én ugyanis 
az Eötvös-alap 20 tagból álló küldöttsége 
tisztelgett Wlassics ministernél, a ki a tanítók 
küldötteit oly kegyesen fogadta, a mire, mint 
a küldöttségnek egy audienczia-edzett idősebb 
tagja nekünk mondotta, „a közoktatásügyi 
ministerium annáleseiben még nem volt példa". 
Ministerünknek minden szavából ez hangzott 
felénk: „jót és jól cselekedtetek!" 

Küldöttségünket a mi jószivü vezérünk: 
Péterfy Sándor vezette. Mindenekelőtt köszö-
netet mondott a ministernek azért a meleg 
érdeklődésért, a melylyel az Eötvös-alap iránt 
viseltetik s a mit ez évben azzal is tanúsított, 
hogy 1500 frtot engedélyezett az Eötvös-alap 
jótékony czéljaira. Jelentést tett ezután a 
Tanítók Háza ügyéről; szóval is bejelentette 
a házvételt s kérte a ministert, hogy az ide-
iglenes Tanítók Házát az állam vegye gondo-
zásába, az Eötvös-alap, a melyet a tanítóság 
az újabb időben oly örvendetesen támogat, 

gondoskodni fog ez internátus, illetőleg inter-
nátusok fóntartásáról. LTtalt a küldöttség veze-
tője arra a bámulatos áldozatkészségre, a 
melyet ez év tavasza óta a magyar tanítóság 
tanúsít. (Ministerünk, arczárói leolvasható meg-
elégedéssel hallotta ezt a kijelentést.) Végül 
arra kérte Péterfy Sándor a ministert, hogy 
a király 0 Fölségénél eszközölje ki, hogy a 
magyar tanítóság királyhűsége jeléül a tanítók 
ez új intézménye a Ferencz József Tanítók 
Háza nevet vehesse föl. 

Wlassics minister, mint már fönnebb említők, 
nagyon szívesen fogadta a tanítók küldött-
ségét és az üdvözlő beszédre adott válaszában 
megemlékezett egyik költségvetési tárgyalás 
alkalmával tett nyilatkozatáról, a melyben az 
internátusoknak az egyetemi székhelyeken 
való nagy pedagógiai fontosságát már hang-
súlyozta. Minthogy az állam nincs abban a 
helyzetben, hogy ily internátusok föntartásá-
nak terhét is magára vállalja, nagyon szük-
séges, hogy internátusok létesítése érdekében 
társadalmi tényezők fáradozzanak. Ezért látja 
nagy örömmel a Tanítók Házának létesítését 
is, a mely módot fog nyújtani, hogy szegény-
sorsú tanítók és tanárok tehetséges és szor-
galmas fiai a fővárosban otthont találjanak. 
ígéri, hogy ezidán is gondoskodni fog, hogy a> 
tanítóságnak ez a nemes vállalkozása állami 
segélyben részesüljön, mert a magyar tanítók-
ról és családjaikról gondoskodni a nemzetnek 
elsőrendű kötelessége. Szerencsésnek mondja 
magát a minister, hogy e szép vállalkozást 
eddig is támogathatta és hogy a Tanítók 
Házát létesülni látja. Köszönetet mond mind-
azoknak, a kik az ügy érdekében fáradoztak. 
Közölte a küldöttséggel azt is, hogy, még 
24 órája sincs, megnézte a Tanítók Házát és 
azt minden tekintetben alkalmasnak találta, a 
mennyiben azon a helyen megvannak a föl-
tételek arra, hogy ott nagyszabású intézmény 
jöjjön létre. 

A ministert a küldöttség lelkesen meg-
éljenezte. 

Ő nagyméltósága ezután Péterfy Sándornak 
külön is kifejezte köszönetét azért az „önzetlen 
munkálkodásért, melyet a tanítóság érdeké-
ben kifejt." 
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A kihallgatásról azzal a jóleső meggyőző-
déssel jöttünk el, hogy az ideiglenes Tanítók 
Háza nem sokáig lesz „ideiglenes", s hogy a 
Tanítók Házával kapcsolatosan két oly fontos 
intézmény, mint a milyen az Orsz. tanszer-
múzeum és az Orsz. pedagógiai könyvtár, 
szintén dűlőre jutott. 

Most tehát az szükséges, a mit a Tanítók 
Háza ügyének előadója az augusztusi ülésen 
hangsúlyozott, hogy a tanítóknak főiskolákon 
tanuló gyermekei ez internátusát a tanítók 
kartársi szeretetének a melege töltse be. 
Lépjen be lehetőleg minden magyar tanító az 
Eötvös-alap tagjai közé! 

íme, kormányunk mindent megtesz a taní-
tóságért ; tegyen meg a tanítóság is minden 
lehetőt — önnónmagáért! 

e£Xf<3e 

A Tudomány és vallás. Hegedűs Sándor 
kereskedelmi minister, a kit 0 Felsége a 
napokban nevezett ki v. b. titkos tanácsosává, 
a prot. irodalmi társaság debreczeni közgyű-
lésén nagyérdekű beszédet tartott a tudomány 
és vallás egymásközti viszonyáról. Közöljük 
ez eszmegazdag beszédből a következő része-
ke t : „A tudományt, a vallást, az erkölcsöt 
harmóniába és minden felfogásnak, minden 
ízlésnek, minden érdeknek megfelelve, alak-
ban és hamisítatlan valóságban széthordani 
a nép között és a nemzet minden rétegébe: 
óriási nagy feladat ez! Nagy feladat, nagy 
nehézség ez főleg akkor, — a mi, fájdalom, 
gyakran, korszakonkint előfordul — a midőn 
azok, kik hivatva lennének a tudományt, 
vallást és erkölcsöt ápolni, fejleszteni: az 
ezek közötti ellentétek kifejtésére fordítják 
erejüket és figyelmüket és az ellentétek ki-
fejlesztésében látják önállásukat, tudományu-
kat, felvilágosodottságukat. Azok a túlhajtások, 
melyekben a vallási fanatizmus meg akarta 
akadályozni a tudomány fejlődését, ellenkező 
túlhajtásokkal találkoztak. Találkoztak a tudo-
mány és szocziálisztikus mozgalmak atheisz-
tikus törekvéseiben, a melyek meg szokták 
semmisíteni a vallásokat, az erkölcsöket abban 
az öntelt hitben, hogy mindent pótolni tud-
nak eszüknek raczionális okoskodásai által. 
Pedig jól tudjuk, hogy ennek következménye 
volt az, hogy a mint egyfelől a vallási fana-
tizmus a legvégzetesebb eredményeket idézte 
elő, úgy a tudomány elbizakodottsága azt a 
hitet keltette fel, hogy a tudomány csődöt 
mondott. A tudomány csődöt fog mondani 
mindig ott, a hol nincsen talaj a tudomány 

számára. Nem fog csődöt mondani, hanem 
termékenyítőleg hat ott, a hol biztos talajon 
fejleszti kutatásait és nem akarja ostromolni 
a hit oszlopait. Mihelyt a tudomány arra 
vetemedik, hogy az égnek kapuit döngeti, vagy 
a hit oszlopait ostromolja, csődöt fog mondani. 
Igen örvendetes jelensége korunknak az, hogy 
már kezd a határ világosodni, körvonalozódni. 
A tudomány lemond azon aspirácziókról, me-
lyek a körébe nem tartoznak és kezd vissza-
térni a saját birodalmába. Szükségünk van 
arra, hogy a tudomány, vallás és erkölcs, főleg 
a mai korban, kezet fogjanak és erejöknek 
nem ellentétes, hanem harmóniában való mű-
ködésére, a tereknek és feladatoknak világos 
elkülönítése mellett, a párhuzamos haladásra 
meglegyenek a feladataik, mert a nép közé 
a legfőbb tudományt és a legtisztább erköl-
csöket nem vagyunk képesek a- mai világban 
sem másként bevinni, mint a vallás segít-
ségével. A vallás a jelenlegi és jövő élet 
szankcziójával ellátott szent ital; ha abba 
csepegtetjük az erkölcs keserű cseppjeit: 
akkor is az lesz az édes, mézes élet forrása. 
Magunkba szállva, a mikor nem őriz sem az 
államhatalom, sem a rendőrség, keresztény 
feladatainknak megfelelni csak úgy vagyunk 
képesek, főleg a népnél, de azt hiszem, min-
denkinél, ha hiszünk a vallásban, a jövő élet-
ben. A vallásnak megvan a szankcziója. A 
vallás Isten aegise alatt a jövő élet boldog-
ságának szankcziójával viszi be az evangelium 
tanait a népbe és ezekben megvan a szankczió 
mind az önállóságra, mind a tiszta erkölcsnek 
megértésére. A ki ezektől el akar térni, az 
lehet tudós, de népeket vezetni nem képes; 
vagy ha a népeket vagy azoknak némely 
rétegeit képes is vezetni, de jóra nem képes 
vezetni. Hiszen látjuk, — s ezt nem meg-
vetéskép mondom — hogy az újabb tudo-
mány a szocziálisztikus törekvésekben maga 
elárulja azt, hogy szüksége van az erkölcs-
tanra és annak szankcziójára. Minek tulaj-
doníthatjuk az altruismusnak czélul kitűzését? 
Nem az a törekvés-e ez, a melyet az evan-
gelium ezelőtt kétezer évvel sokkal sikere-
sebben megoldott? Általában mondhatjuk, az 
altruismus azt kivánja, hogy az ember magá-
ról megfeledkezve, embertársa érdekét vegye 
munkálkodása kiindulási pontjául. Van-e szank-
cziója, vagy csak eszköze is erre a tudomány-
nak? Nincs! A tudósok könyveivel, fejtege-
téseivel, azok segélyével népeket vezetni nem 
lehet, hanem a népek szenvedélyeivel, vágyai-
val, törekvéseivel. S mert ez a feladata, az 
altruismus, a mely szép dolog, de vakmerő, 
csődöt fog mondani, mert nincs szankcziója, 
nincs eszköze ennek keresztülvitelére. Az 
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altruismus azt kívánja, hogy feledkezzünk 
meg magunkról és embertársaink érdekeit 
vegyük kiindulási pontul. Az evangelium sok-
kal természetesebb, sokkal nemesebb; ezt 
mondja: Szeresd felebarátodat, mint ön-
magadat !" 

oC^CBe 

A magyar beszédre való szoktatás 
módja. 

(Óvónők, a népiskola I. osztályában működő tanítók, 
tanítónők, óvó- és tanítóképző-növendékek számára 
írta Láng Mihály, az eperjesi állami óvónőképző 
igazgatója. Ara 2 korona 40 fillér. Budapest, m. kir. 

tudomány-egyetemi nyomda. 1899.) 
A magyar és a magyarral vegyes tannyelvű 

iskoláink száma évről-évre tetemesen emel-
kedik. Mégis sűrű a panasz a magyar beszédre 
való szoktatás eredménytelensége ellen. Okát 
a fölszerelés, az alapvető óvóintézet, az iskolán 
kívüli beszédgyakorlat hiányában, a szülők és 
elölj ároknak műveletlenségében, sok tekintetben 
ellenséges állásfoglalásában a tanulók pon-
tatlan iskolalátogatásában, a tanítók kényelem-
szeretetében keresik és vélik megtalálni. 
Szerző szerint „a magyar beszéd sikeres taní-
tása a tanítók lelki tulajdonságaitól, a tárgy 
ismeretétől, a helyes gyakorlattól, az értelmi 
belátástól és határozott akarattól függ". A 
sikertelenség egyedüli okát tehát inkább abban 
fogjuk találni, hogy az illetők nem ismerik 
vagy nem akarják ismerni azon tanítási eljárást, 
mely mellett lehetséges a magyar beszédet a 
nem magyar ajkú gyermekekkel úgy meg-
kedveltetni és begyakoroltatni, hogy a minden-
napi tapasztalat köréből hozzájok intézett 
magyar kérdéseket megértsék és a fölmerülő 
szükséghez képest magukat is magyarul meg-
értetni képesek legyenek. 

Néhány magyar vokábulum beemlézéséből, 
egy-két meg nem értett hazafias versnek 
elszavalásából vagy elénekléséből, magyar mon-
datoknak lefordításából áll rendesen a magyar 
nyelvtanítás. 

Tanulónak és tanítónak egyaránt fárasztó 
munka ez is, de bár alkalmas lehet a laikus 
közönség elismerésének, sőt nem ritkán „a 
magyar nyelv sikeres tanításáért" járó jutalom 
elnyerésének is biztosítására, praktikus ered-
ménye alig érdemel szót. A legegyszerűbb 
magyar kérdésre, pl. ha a tanulónak vagy a 
mai napnak nevét kérdezzük, hiába várunk 
feleletet. Nem képesek rá, mivel „nem így 
tanulták". A hol a magyar nyelvtanítás ered-
ménye kifogás alá esik, ott a többi tantárgy 
is csak a „tan- és vizsgarenden" található, a 
tanuló sajátjává, lelki tulajdonává vált ismeret 
és ügyesség minél kevesebb. A tanítóképzés 

színvonalának emelkedésével emelkedik a taní-
tás s így a magyar beszédre való szoktatás 
sikere is. 

Praktikus és az ennél is értékesebb nevelő 
czélját csak úgy érhetjük el, ha a ComeniitsT 
Rousseau, Pestalozzi által kivánt tárgy tanítást, 
az érzékfejlesztést s illetve a szemléltetést 
teszsztik tanításunk alapjául és mindvégig 
kisegítő eszközül is használjuk. Fáradozásunk 
sikeres lesz, ha minden szót, mondatot, mon-
dókát, verset, leírást, elbeszélést nemcsak 
szoros kapcsolatba hozunk a közvetlen szem-
léletfel, de ennek eredménye gyanánt állítjuk 
föl és foglaljuk össze. 

Az ösztevékenységgel járó szemlélet által 
a gyermek előtt eddig ismeretlen, idegen volt 
magyar kifejezés ismeretessé, megérthetővé 
lesz, az idegenszerűség szinte megszűnik. Üres, 
előtte semmi jelentéssel nem bíró szavak 
helyett érzékelhető testet kap, mert a tárgy 
és szókép egymást kiegészítő, összefüggő 
egészet képeznek. A tárgy, dolog, tulajdonság, 
cselekvés felidézi a róla már alkotott képzetet, 
ez a megkötésére szolgáló magyar szót, viszont 
a magyar szó felidézi a lelki képet, ez meg 
magát a dologképet. 

Ezen szoros kapcsolatot látjuk ,elég vilá-
gosan az anyanyelv elsajátításánál. Érzéseinek, 
lelki állapotának a gyermek hang által igyek-
szik kifejezést adni. Hang által fejezi ki azon 
érzéseket és belső változásokat is, melyeket 
az érzékszervek által felfogott külvilági ingerek 
benne előidéznek. Minden belső változásnak, 
lelki képnek egy-egy külvilági tárgy, tulaj-
donság, cselekmény felel meg, melynek belső 
lelki képét szóval kötjük meg, vagyis azt 
megnevezzük. 

Későbbi fokon, mikor a gyermek képzeteit 
oly vonatkozásba hozza egymással, minőt kül-
világi tárgyakon nem tapasztal, ezen vonat-
kozásokat is a tárgy-, tulajdonság- és igenév 
alakváltoztatásával, határozókkal vagyis szintén 
hang által fejezi ki és köti meg. Ezen kifeje-
zési formák is a nekik alapul szolgáló képzet-
vonatkozásokkal egyidejűleg alakulnak, egy-
mással egybeolvadnak, egymást felidézik. Az 
első szavakhoz, beszédformákhoz alkalmaz-
kodik későbbi beszéde, minden új kifejezést 
a meglevőkkel egyezteti össze. így alakul 
meg nyelvérzéke, mely hézagos szemléltetés 
mellett is az új kifejezések és beszédformák 
megértésére és használatára képesíti. 

A nem magyar ajkú gyermeknél hiányzik 
a magyar nyelvérzék. Mindenek előtt ennek 
kell tehát megvetni az alapját. A mennyiben 
a 3, illetve 6 éves gyermekek már bizonyos 
ismerettel bírnak, melyet anyanyelvükön ki-
fejezni képesek, igyekeztek azt fordítás révén 
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megmagyarosítani. A dolog- és a magyar 
szókép közé állítják az anyanyelvi szót állí-
tólagos könnyebbítésül, de tulajdonképen meg-
nehezítésül. 

Egy-egy tárgy észrevételéhez ugyanis először 
is az anyanyelvi szót kapcsoljuk, azután keres-
sük emlékezetből a magyart. Viszont, ha 
magyar szót, mondatot hall a gyermek, az 
anyanyelvi kifejezés után kutat s csak ennek 
segítségével idézi föl a konkrét dologképet. 
Fölösleges és kétszeres munkát kell itt a 
tanulónak végeznie, mi mellett nemcsak a 
magyar beszéd megértésében, de még inkább 
saját lelki változásainak magyarul kifejezésé-
ben minduntalan meg-meg akad. A fordítás 
a magyar beszédre való szoktatásnál ennél-
fogva káros és fölösleges. 

„A megérzékítés (megértetés) többféle 
módon történik. Megköthetjük a képzetet, az 
érzelmet és az akaratot a mozgás nyelvén, 
az emberi beszéddel, jellel, rajzzal, Írással, 
konkrét tárgygyal, festéssel. Legkönnyebb az 
emberi beszéd. A többi arra való, hogy 
az emberi beszéddel kifejezett gondolatot, 
érzelmet, vágyat, hajlamot világosabbá, élén-
kebbé, könnyebben fölfoghatóvá tegye." (89.1.) 
„A miről pedig a gyermeknek képzete nem 
lehet, az a magyar beszédre szoktatás anyagát 
nem képezheti." (105. 1.) 

Akár a gyermek előtt anyanyelvén már isme-
retes, akár új képzetek képezik a magyar 
beszédtanítás anyagát, azokat sokoldalú szem-
léltetés, a gyermek közreműködése mellett kell 
mindannyiszor újra keletkeztetnünk, az így 
nyert lelki képet pedig a világosan és hatá-
rozottankiejtett megfelelő szóval megkötnünk. 
Az erre következő sokszoros megújítás, ismétlés 
különböző alkalmazás, utánmondás által a 
tárgy- és szókép kapcsolata annyira erősödik, 
hogy egymást mindig felidézik, az anyanyelv 
közvetítésének szüksége fenn nem forog, a gyer-
mek szókincse gyarapodik, beszédképessége 
fokozódik s magyar nyelvérzéke képződik. 

A magyar beszédre szoktatás így nem egyéb, 
mint szemléleti oktatás, melynél a tanulók 
érzelmi, értelmi, cselekvő élete egyaránt ténye-
zőnek tekintetik, melynél a gyermekek nemcsak 
magyarul beszélnek, de magyarul játszanak, dol-
goznak, énekelnek, tornásznak, az iskolai fokon 
ezeken kívül még magyarul írnak, olvasnak, 
számolnak. „Minden élő nyelv praktikai isme-
rete ugyanis Melczer Lajosnak 1839-ben meg-
jelent Magyar Nyelvésze szerint is legjobb 
sikerrel csak a folyvásti társalkodás útján 
megszerezhető." Anyaga minden tárgy, dolog, 
esemény, tulajdonság, jelenet, a mely a gyer-
mek világában van és őt érdekli. Ha tehát 
a magyar nyelvgyakorlásra rendelt bármily 

csekély heti óraszámban megállapított időben, 
a tanulók fogadása és elbocsátásakor, óra-
közökben és a játéktéren kizárólag magyarul 
érintkezünk a gyermekekkel, a szemlélet, 
játék, „munkaközben előforduló cselekvések-
kel kapcsolatban belopóznak a gyermek fülébe 
a megfelelő szóképek, melyek gyakori ismétlés 
következtében mindinkább megerősödnek". 
„A fődolog a kedvesen változó cselekmény, a 
szó inkább csak úgy észrevétlenül simul a 
cselekményhez." (179. 1.) 

„Ily eljárás mellett az egyes szó- és mondat-
képek kedves kincsként helyezkednek el a 
gyermek lelkében . . . édesen lopóznak fülén 
át és édesen, kedvesen szólaltatják meg gyenge 
ajkait." (49. 1.) 

A magyar beszédre való szoktatás ezen 
lélektani alapon nyugvó, természetszerű és 
sikeres, bár még nem általánosan elterjedt 
módját ismerteti a szerző. Az óvónőket és a 
népiskola első osztálybeli tanítóit tartotta 
szem előtt. Ha valahol, úgy ezen a fokon ki 
van zárva a szavak szótárszerű betanítása és 
a fordítás, a hagyományos gépiesség. A gyermek 
élő, emberi lény. Nem kívülről fejlődik, nem 
idomítható, mint az ásvány, hanem saját haj-
lamai, saját természetéből gyarapodik oly mér-
tékben, a mint a benne rejlő képességek 
elegendő gyakorlásban részesülnek. Magyar 
beszédben való gyakorlása is csak ő általa 
eszközölhető a legczélszerübb módon. „A 
gyermek aktiv módon szerzi a maga tapasz-
talatait. A passzív érzékelést kerüli, ez neki 
terhére van, hamar meg is unja." (78. 1.) Az 
óvó, tanító feladata abban áll, hogy a beszéd-
gyakorlás folyamatát a megfelelő anyag helyes 
megválasztása és elrendezése által előmoz-
dítsa. 

Az elméleti rész 17 fejezetében (1—104. 1.) 
megismertet bennünket szerző a magyarul 
tanító óvó, tanító kellékei, a beszédnek a 
lélekhez való kapcsolata, a beszéd-elsajátítás 
közben a gyermeken észrevehető mozzanatok-
kal, a magyar kiejtésnél észlelhető eltérések-
kel, a magyar beszédre való szoktatás módjá-
val, a tanítás módszerével. A gyermek imája, 
dala, játéka, beszélgetése, verse, meséje, test-
gyakorlatáról szóló fejezetekben fejtegeti ezek-
nek, mint a magyar beszédre való szoktatás 
tényezőinek fontosságát és alkalmazásának 
szügségességét. 

A kik a magyar beszédre való szoktatásra 
alkalmas ezen tényezők egyikét-másikát eddig 
eléggé nem méltányolták, tanításuk érdekessé, 
vonzóvá, változatossá és sikeressé tétele érde-
kében sok, előttük ismeretlen, dolgot olvas-
hatnak e műben és abból sokat el is fogadnak. 
Hacsak a „munkálva való nevelés" elvének 
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helyes voltáról sikerül őket meggyőzni, ha 
felkarolják a gyermek játékát, munkáját s 
kapcsolatba hozzák a magyar beszédre való 
szoktatással, már is sokat nyertek ők, még 
többet a reájuk bizott tanulók. 

A népiskola foglalkozási terve, melyet 
nemcsak a könyv czíme, de szerzőnek a 46. 
lapon adott Ígérete alapján is vár az olvasó, 
tollban maradt. A kisdedóvó foglalkozási terve, 
az után következnék a népiskola fog-
lalkozási terve, a „&)", de ennek nyomára 
nem akadunk. 

Éppen úgy elmaradt a beszéd lélektani 
mozzanatának fejtegetése. A 46. lapon mint 
már megmagyarázottat említi a szerző, holott 
csak érintve volt az élettani mozzanatnál. 
(35. lap.) 

A gyakorlati részben (143—254. 1.) rész-
letes útbaigazítást nyerünk arra nézve, mikép 
lehet ar gyermeket beírása, fogadása, játéka, 
munkája, testgyakorlata közben imára, dalra 
szoktatni, mondókát, verset, mesét begya-
korolni, értelme és beszédképességének fejlesz-
tésére alkalmas tárgyakról vele társalogni. 

Egy napi óvodai foglalkozás keretébe fog-
lalva, megismertet bennünket szerző 28 dal, 
8 gyermek-, 20 állatriasztó vagy csalogató, 
16 végtag-, 13 eszköz-, 3 társas-, 2 érzék-
szervet fejlesztő, összesen 62 játék, 40 tár-
salgás, 31 gyermekmunka, 8 mondóka, 13 
vers és 8 mesének begyakorlási módjával. Az 
elsőket rendesen részletesen dolgozza fel, míg 
a következőknél csak az ezektől némi tekin-
tetben eltérő kezelésre adja az elméleti és 
gyakorlati útbaigazításokat. 

E finom pedagógiai érzékkel egybeállított 
gazdag anyag népies és gyermekirodalmunk 
gyöngyeit foglalja magában. A fölmerülő szük-
séghez képest bőven válogathat belőle az 
óvó, a tanító. Olyan ez, mint a kert, a 
melyben mindenki megtalálja a neki tetsző 
virágot, bokrot, fát. Bármelyik dalt, mondókát, 
verset, mesét, játékot vagy munkát választja 
a tanító, mindenik alkalmas a magyar beszédre 
való szoktatásra, a gyermek érzelmi, értelmi 
világának fejlesztésére. Nagy előnye e vezér-
könyvnek, hogy nem köti le a tanítót egy 
megállapított szabályhoz, sémához, menethez, 
hanem szabad mozgást enged neki, kivéve 
azt az egyet, hogy a gyermek hajlamait, s fej-
lődését tartsa szem előtt. Az egy-, két-, három-, 
négysoros mondókák, versecskék, mesék fel-
fogása, megértése, utánmondása és begyakor-
lása munka és játék közben szinte játékszámba 
megy. Szerző azon van, hogy eljárásában 
ne „a tanításra való törekvés, hanem a kel-
lemes foglalkoztatás emelkedjék ki". 46. 1. 
Jóleső cselekvés, aktiv tevékenységre ösztönzi 

a gyermekeket, felkölti érdeklődésüket s 
állandó mozgalmasságban tartja őket. A gyer-
mek megérzi, megérti a magyar beszédet, 
utánozza és önként gyakorolja. 

Kifogás alá eshetnék a mű szerkezete szem-
pontjából, hogy ugyanazon mondókával, verssel 
két, három, sőt négy helyen is találkozunk. 
De szerző ezzel is rá akar mutatni a sok-
szoros és változatos ismétlés, gyakorlás szük-
ségességére. 

E gyakorlati részben is szerző két évtizedes 
buzgó és lelkiismeretes tanítói praxisa értékes 
tapasztalatait és eredményét élvezzük. A szem-
léltetés, megértetés és begyakorlás nemcsak 
helyes egyemásutánjával, de sok becses fogá-
sával is ismerkedünk itt meg. 

Az előadás világos __ és vonzó, a nyelvezet 
tiszta és magyaros. Élvezetes és tanulságos 
olvasmányul fog szolgálni mindazoknak, kik 
nem magyar ajkú gyermekeket nevelnek, 
tanítanak. A ki a magyar nyelvnek direkt 
módszer szerinti tanításával három évtizeden 
elméletileg és gyakorlatilag foglalkozom, e 
téren minden számottevő jelenséget figyelem-
mel kisérek, melegen ajánlhatom kartársaim-
nak Láng Mihály e müvét. 

(Budapest.) Groó Vilmos. 
e£X^K3e 

= Hunyadvávmegye iskolái. Bétlii Lajos 
tanfelügyelő a vármegye közigazgatási bizott-
ságának utasítására hosszabb jelentést készí-
tett az iskolák elhelyezéséről. E jelentés 
szerint hét iskola teljesen alkalmatlan bérház-
ban van. A közoktatásügyi minister hajlandó 
lenne iskolát állítani a hét községnek, de 
csak azzal a föltétellel, ha maguk a községek 
szereznek az építésre kölcsönt s gondoskod-
nak az épület fentartásáról. Négy más köz-
ségnek, Farkadinnak és a mellette levő három 
falunak már három év előtt igért a minister 
iskolát. Csak az elhelyezés kérdését nem tud-
ták megoldani, mert a községek nem akartak 
épületet állítani az iskolának. A tárgyalások-
nak a minister azzal vetett véget, hogy ki-
jelentette, most már nem szervez a négy 
községnek iskolát. A vármegyében egyébiránt 
folytatják az iskolák államosítását, habár a 
görög kath. egyházi hatóságok ellenzik, de 
a nej) már nem egyszer nyilatkozott az álla-
mosítás mellett. Legutóbb Ó-Brettye és Bosoród 
községének lakossága kérte iskolájának álla-
mosítását, de eddig még nem történt meg, 
mert a minister azt kívánja, hogy a községek 
vegyenek föl kölcsönt az iskolák építésére, 
a mit nem akarnak megtenni. 

— < ¥ > — 



3 9 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

T % y. T . 

Tátrafüred. 

— 1899 julius 9. — 

Mit a hő vágy meg nem adhat, 
Mit küzdésed el nem érhet: 
A természet édes ölén, 
Boldogítva, itt eléred. 

És, ha lelked röpke szárnya 
Feltörve száll a magasba: 
Megpihenni e dicső táj 
Vissza, magához ragadja. 

S a mi kéj elfér szivedben 
Nyugalomnak boldog perczén: 
Itt elringat s most azt hiszed, 
Hogy ez csupán így van rendjén. 

És ha talán arra gondolsz, 
Hogy ez nem így lesz valaha: 
E gondolat úgy sújt reád, 
Mint a gyötrő átok maga. 

Pedig ha így élnéd által 
Mindholtodig a napokat: 
Bár körötted minden becses, 
Te nem érnél, renyhén, sokat. 

Árva fenyő. 

— 1S99 julius 10. — 

Miért állasz, égre nézve, egyedül, 
Beád talán gyötrő végzet nehezül? 
Ott a bérezek oldalán a többi, mind, 
Egymásra oly boldogan és hőn tekint. 

S tekintetük ha tehozzád oda száll: 
Csak olyan, mint tova szálló bús madár, 
Mely társát, az elhagyottat, siratja 
S szegény szivét a búbánat zaklatja. 

Lesz idő, hogy társid közé elvegyülsz, 
Ha majd porként, a nagy űrben ott repülsz; 
Csakhogy akkor nem lelsz benne örömet: 
Árva vagy így — árvább lesz úgy életed. 

A A 

Tarpataki vízesés. 

Kristály vized, zúgva-búgva, 
Rohan, esik a mélységbe, 
Milljó részre törik csöppje 
S tündöklik mind, tündér fénybe'. 

Vized, hogyha lélek volna 
S szertetörve így ragyogna 
S ha mind embertestet öltne: 
Mennyi igaz ember volna ? .. . 

Agyteleki cseppkő-barlang. 

Eltűnődve gondolkozom: 
Ily csodává meddig lettél, 
Az éveknek mirjádjain 
Milyen hosszú utat tettél. 

Utadban a cseppből a kő 
S mint lett kőből a szép alak, 
Mit ezernyi változásban 
Áhítattal bámuljanak. 

Eltűnődve gondolkozom 
S lelkem végre arra tér rá: 
Ha e titkot megfejthetném — 
Én változnám nagy csodává. 

(Budapest.) Minké Béla. 
e£X$K3e 

A direkt módszer. 
Merem mondani, hogy az ország olvasó 

tanítói (főkép a nemzetiségi vidékeken mű-
ködő határőr-tanítók) roppant figyelemmel 
kisérték a lapunkban lefolyt Láng-Margitai 
polémiát a direkt módszerről. Két erős baj-
vivó került^ szembe és mérte össze a porondon 
fegyverét. És küzdöttek egyenlő erővel, egyenlő 
tudással, egyenlő hatalommal. 

De vájjon ki lett a győztes? 
A mint én kivettem: Margitai meggyőzte 

Lángot, Láng meggyőzte Margitait. Úgy járt 
a két mester, mint a kálvinista meg a pápista 
ember. Ezek is iddogálván, vitatkoztak a val-
lásaik felett. A kálvinista keményen erősítette 
és győzte is okokkal, hogy az ő vallása az egye-
düli okos vallás. A pápista meg abban erős-
ködék, hogy az övé meg az egyedül üdvözítő. 
Vidéken és egymástól messze lakván, egy év 
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múlva kerültek újra össze. A kálvinista azon-
nal szóba ereszkedék a pápistával. 

— Kedves barátom! Nagyon örülök, bogy 
ve'gre veled lehetek egy hiten. Annyira meg-
győztél a múltkor, hogy áttértem a kath. 
vallásra, 

—• Nagyon sajnálom, — rémüldözék a 
pápista, — de bizony még sem vagyunk egy 
hiten, mert te meg engem szintén annyira 
meggyőztél, hogy áttértem a kálvinista vallásra. 

Nekem is van egy hitem a direkt módszert 
illetőleg. Elmesélek egy esetet úgy, a hogy 
nekem beszélte egy veszprémmegyei sváb 
faluban működött kollegám, a kivel megtör-
tént az egész história. Ha valaki kételkednék 
a dolog valóságán, szívesen szolgálok levélben 
nevekkel. 

A mint mondám, egy veszprémmegyei sváb 
faluban folyt le a dolog. Ide került ugyanis 
egy kollegám egészen fiatalon, s a ki beszélte 
a nép nyelvét is. De hát ő azok közül az 
elszánt honfoglalók közül való, a ki föltette 
magában, hogy a sváb faluját meg fogja magya-
rosítani, legalább is a gyerek-nemzedéket. 

És mert tudta, hogy elődei azért nem tud-
tak semmire menni, mert németül közvetí-
tették a magyart: megfogadta, hogy sem az 
utczán, sem az iskolában nem fog kiejteni 
egyetlen árva német szót sem. Ezt meg is 
tartotta. Következett utána a többi. Ugyanis: 

Tele volt az iskolája német falitáblákkal. 
Azokat először is letépte és elégette. Meg-
tudták ezt a sváb iskolaszéki tagok. Az egyik 
csak beállít ám a tanítóhoz: 

— Tanító úr! Miért égette el a falitáblákat ? 
— Azért, atyámfia, mert magyar táblákat 

aggatok a helyükre. Ingyen kapjátok, ne zsör-
tölődjetek. 

Következék a másik rettenetesség. A német 
ábéczés könyveket mind elszedte a tanító a 
gyerekektől és tűzbe hányta. Ingyen adott a 
kezökbe magyart. 

A harmadik borzasztóság az volt, hogy 
soha egyetlen német szót nem váltott a 
gyerekekkel. Tanultak annyit, a mennyit lehe-
tett, de — magyarul; németül egy kukkot 
sem, sem írni, sem olvasni. 

Ez már felkavarta a nyugodt sváb vért az 
emberekben. Nem is egy, hanem az iskolaszék 
összes svábjai megrohanták a tanítót s kér-
ték, rimánkodtak erősen, hogy nagyon jól 
tudják ők, hogy kell, muszáj magyarul is 
tanulni a gyerekeknek, de hát tanítsa őket 
németre is. 

— Hiszen ha németül nem tudnak, hogyan 
imádkoznak majd az Istenhez ? — könyörgött 
az egész pereputty. 

— Az Isten nem tud németül, — vágta 
oda nekik a tanító. 

Az egész sváb gyülekezet egyszerre két 
pártra szakadt: a kétségbeesettekére és a 
megbotránkozottakéra. A kétségbeesettek csak-
ugyan elhitték, hogy az Isten nem tud néme-
tül. Az meglehet. Ok eddig németül imád-O o 
koztak hozzá, bizonyosan azért nem volt 
foganatja a kérésüknek. Ügy lehet, csakugyan. 

A megbotránkozottak közül azonban föl-
kerekedék egy deputáczió és mentek panasz-
szal Veszprémbe a püspökhöz, nagy siralmak 
közt előadván, hogy az ő kath. tanítójuk nem 
tanít semmit németül a világon, még imád-
kozni sem, mert azt mondta: „Az Isten nem 
tud németül." S hogy hát igaz-e, hogy az 
Isten nem tud németül ? . . . . 

A püspök azonban megvigasztalta őket 
kenetes beszéddel, megmagyarázván nekik, 
hogy az Isten „mindentudó" ; a ki pedig 
mindent tud, az németül is tud. 

— Imádkozzatok csak hozzá ti is úgy, a 
hogy tudtok! Tanítótokat majd figyelmeztetni 
fogom. Azonban jó lesz, ha megtanultok ti is 
magyarul. Most pedig béke veletek! 

A sváboknak nem egészen volt inyökre 
ugyan ez a beszéd, de nyugodtabb lélekkel 
tértek haza és azzal a tudattal, hogy — tud 
az Isten németül, mondta a püspök. A tanító 
pedig felparancsohatott az aulába — püspöki 
szó meghallgatására. 

De hát az én kollegám olyan magamfajta 
pénzetlen ember vala. Visszaírt a titkári hiva-
talnak, hogy bizony ő menne, szívesen menne, 
de nem eresztik: nincs utazásra költsége. 
Meg csak kapta a választ, hogy lesz itt gon-
doskodva arról, csak jöjjön azonnal. 

És ment a térítő apostol a püspök elé. 
— Édes fiam, csak tedd a kötelességedet, 

— kezdé szeretettel a püspök — magyarosíts, 
de ne olyan erősen; és ne mondj olyant, hogy 
az Isten nem tud németül. Én értelek, de 
ilyent még se mondj, kérlek! . . . Meghínálak 
ebédre, édes fiam, de ma egyedül akarok 
lenni. Hanem ne itt van (három tízes), rendelj 
rajta magadnak ebédet valamelyik vendéglő-
ben. Áldjon meg az Isten, fiam! 

Hazaérkezett a tanító is a svábjai közé. Csak 
lesték, várták, mi lesz ezután. Hát bizony 
csak folyt tovább a magyarosítás a régi módon. 
Most meg már a gyerekek a templomban is 
magyarul énekeltek és imádkoztak. 

A svábok el voltak csüggedve. Ez rette-
netes, ez valóságos istencsapás! 

Eszébe jutott azonban a sváboknak, hogy 
ha a püspök nem segített, elmennek a fő-
szolgabíróhoz ; az hatalmas úr, szereti őket, 
az bizonyosan segíteni fog rajtuk. A főbíró 
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megvigasztalta őket azzal, hogy így meg 
amúgy, majd ránczba szedi a tanítót. 

Beidéztetett a tanító a főszolgabírói hiva-
talba. A főbiró java magyar ember különben, 
de mégis megesett a szive a svábok panaszán, 
és kérő hangon kezdte a leczkéztetést. 

Az Isten áldja meg tanító úr, ne csinálja 
olyan tűzzel azt a magyarosítást! Az egész 
járásomban eddig a maga községe volt a leg-
csendesebb, a legjámborabb s a legtürelmesebb 
és most egészen fel vannak háborodva. Kérem, 
csak ne olyan erősen! 

A tanító egészen elszomorodott ezek hal-
latára. Ott volt azonban az irodában a 
szolgabíró is, fiatal ember; látta a tanító 
levertségét, elszontyolodását és ismerte a 
panaszt. Egyszerre fölpattan s oda állt a 
főbiró elé. 

— Te Gyula! Hát aztán te magyar ember 
vagy ? Te irod ősi nevedet predikátumokkal ? 
És te hangolod le így a tanító urat és te adsz 
szarvat a sváboknak, te, a kinek támogatnod 
kellene a buzgón magyarosító tanítót? Csúnya 
dolog. Hát a svábjaidnak erre meg amarra. . . ! 
itt laknak már századok óta és tanult-e meg 
egy is magyarul? Kell nekik a magyar föld, 
a magyar kenyér, a magyar védelem, de a 
magyar nyelv meg nem ?! Látod, hogy ön-
ként egy se tanulja meg az állam nyelvét, 
várt rá a magyar századok óta, hát még 
meddig várjunk ? . . . Kényszer kell ezeknek 
most már, nem könyörgés . . . Tanító úr, 
csak folytassa tovább! Majd felelek én fölebb 
a dologról. 

A főbiró egyszerre más hangot adott. 
Meghívta ebédre a tanítót. Együtt voltak 
mind a hárman. Beszéltek politikáról, hazá-
ról. Ebéd után úgy a délutáni hivatalos óra 
felé kérdi a főbiró a tanítót: 

— Mikor szándékozik hazamenni, tanító 
úr? Nem azért kérdem, hogy küldeném . . . 

— Hát kérem, két óra lesz, megyek mind-
járt. Tudom, hogy a hivatalba sütnek az 
urak is. 

Kevés időre rá hintó állt meg az ablak 
előtt; a bakon ült a kocsis, mellette a fő-
szolgabíró huszárja egész parádéban. A tanító 
egyszerre fölkelt, készült. Gondolta, nem 
tartóztatja a szolgabirákat, bizonyosan falura 
mennek hivatalos dologban. 

— No-no! Csak ne szaladjon tanító úr! 
Nincs ma iskola, ráér. 

— Köszönöm, uraim, de én megyek. 
S ezzel elkövetkezék mindkét szolgabirótól. 

Ezek kikisérik. A mikor a hintó mellé értek, 
a főbiró azt mondja mosolygó orczával: 

— Tessék felülni, tanító úr! 
A tanító néz szemre fejre. 

— Talán az urak is az én falum felé 
jönnek ? 

Hát most az egyszer nem. Ez a kocsi csak 
egyedül önt fogja haza vinni a falujába, végig 
a svábjai között. 

A tanító arcza egyszerre lángba borult, a 
szeme ragyogott, a szive hevesen vetett magán. 
Megértett mindent . . . És beszállt a kocsiba, 
mint valami kis-isten. Hátra veté magát a 
hintóban. A szive pedig megtelt és termelt 
a szemekben drága gyöngyöket. 

Jaj nektek, svábok! Ezekbe a leguruló-
könycseppekbe fuladtok ti bele egész falustul. 

És vitte a diadalkocsi a tanítót végig a 
falujában. A svábok, a mikor meglátták a 
főbiró huszárját a bakon, a hintóban pedig 
a tanítót, kétségbeesetten tergyegettek egy-
másnak a kapukból. 

— Vége, vége ! Most már mindennek vége! 
Az Isten csakugyan nem tud németül. 

Azok is megértettek mindent. 
Tizenegy évig volt köztük a kollégám. 

A vének ugyan nem, de a fiatal svábok 
mind magyarrá lettek. A magyarosításért 
kapott ugyan száz forint jutalmat az apostol, 
de hát ez a dicsősége meg azt az átkot 
hozta rá, hogy a veszprémmegyei tanfel-
ügyelő a sváb faluban működő tanítókat 
mind hozzá küldözgette tanulmányozni az ő 
direkt módszerét; azok meg feltanulmányoz-
tak, nem száz, hanem kétszáz frtnyi vendég-
szeretetet is. Végre is elment a dicsőség elől 
nagyobb karéj kenyér mellé a kolléga és 
magyar helyre. Az igaz, hogy a mikor 
elbeszélte nekem ezt a dolgot így, hozzátette : 

— Barátom! Abból a küzdelemből nekem 
elég volt tizenegy óv. Az én módszerem 
nehéz, de — biztos. Azt vallom, hogy a 
magyarosításnál ez a mód a legsikeresebb. 
Aut Caesár, aut nihil. Gyakorlatból beszélek. 

Aláírjam-e én ezt vájjon? . . . 
Aláirom. 

Béztolli M. 

A 

I R O D A L O M . 
Olvasókönyv a gazdasági és általános ismétlő-

iskolák számára. A nm. földmívelési minister 
által rendkívüli jutalomban részesített pálya-
munka. 416 lap. Szerkesztették és kiadták 
Kun László, Fülöp Sándor és Csath András, 
kunágotai tanítók. Az egész könyvön vallásos 
irányzat húzódik végig, s elbeszélő és történelmi 
olvasmányai a nemesen egyszerű népies irály-
nak minden szépségével ékeskednek. Egészség-
tani része mellőz minden tudományos fejte-
getést, s különösen a gyermekápolásról való 
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ismeretek közlésével tesz hasznos szolgálatot 
a közegészségi ismeretek népszerűsítésének. 
Természettani olvasmányai kiválóan alkal-
masak a nép közt élő babonás hiedelmek 
eloszlatására. Alkotmánytani és földrajzi olvas-
mányokon kívül a gazdaságtani rész 122 lapra 
terjed, s ezélját tekintve, mindenesetre ez a 
könyv legbecsesebb része. A tanterv kijelölt 
anyagát nyomon követve szó van ebben a 
kisgazdát legközelebbről érdeklő minden gaz-
dasági dologról. A könyv nettó ára 48 kr. 
Mint czéljának kitűnően megfelelő kézikönyvet, 
melyet a hazai tanítóság már eddig is széles 
körben és méltán felkarolt, melegen ajánljuk 
az ismétlő-iskolák tanítóinak figyelmébe. Meg-
rendelhető a szerzőknél Kunágotán. (m.) 

A Magyar Kritika második évfolyamának 
utolsó száma jelent meg a héten s így az 
október elsején megjelenő számmal a har-
madik évfolyamba lép e folyóirat, az egyetlen 
nálunk, mely a tudomány, irodalom és mű-
vészet minden ágát felölelő kritikákat közöl. 
A most megjelent számba a szerkesztőn, 
Benedek Eleken kívül írtak még: Herman 
Ottó, Lázár Béla, Juba Adolf dr., Sebestyén 
Ede, Recht Sándor stb. Folyóiratok s meg-
jelent könyvek pontos jegyzéke zárja be a 
kritikák sorát. A Magyar Kritika előfizetési 
ára egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr. 
Kiadóhivatal VII., Kertész-utcza 45. Melegen 
ajánljuk különösen iskolai könyvtáraknak a 
megrendelésre. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r : 

Kinevezte: Horváth Gizella oki. tanítónőt 
az izsnyétei áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kapitány Emma oki. óvónőt a daróczi áll. 
óvóhoz óvónővé; Barkó János oki. tanítót a 
barcsaújfalusi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Csonka Olga oki. tanítónőt a piskitelepi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Szász István 
oki. tanítót a tarnói áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Máté Matejka Károly és Omeisz 
Ida tolnai közs. oki. tanítót ill. tanítónőt a 
tolnai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá, illetve 
tanítónővé; Maximovics István oki. tanítót az 
oppovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Rónai 
Sándor oki. polg. isk. tanítót és tanítóképző-
intézeti tanárjelöltet a dévai áll. tanítóképző 
intézethez segédtanárrá a X. fiz. oszt. III. 
fokozatába véglegesen; Harsányi Ödönné szül. 
Zimmermann Laura oki. tanítónőt az egri 
áll. el. népisk.-hoz rendes tanítónővé; Giczy 
Józsefné szül. Cseterás-Hegedüs Teréz oki. 

tanítónőt a gizellafalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Udvarhelyi Etelka oki. polg. isk. 
tanítónőt, az eperjesi áll. tanítónőképző 
intézethez segédtanítónővé a XI. fiz. oszt. 
III. fokozatába véglegesen; Siebólt Sári oki. 
tanítónőt a torontál-bresztováczi áll. el. isko-
lálmz. 

Áthelyezte: Szentgyörgyi Lajos fehértem-
plomi áll. el. isk. tanítót az újpesti áll. el. 
isk.-hoz; Bakos Mihály trencsénbaáni áll. el. 
isk. igazgató-tanítót hasonló minőségben a 
soroksári áll. el. isk.-hoz; Benedek József 
gyalui és Tap János mákói áll. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen; Steferins Gizella újpesti 
áll. el. isk. tanítónőt az alsókubini áll. el. 
isk.-hoz; Bajkovicsné-Kuszik Anna ungvári 
áll. el. isk. tanítónőt a felsővisói áll. el. 
isk.-hoz; Nevorál István parajdi áll. el. isk. 
tanítót a ruttkai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Kiss Elek tövisi és Jászberényi 
Róbert miroszlói áll. el. tanítókat kölcsönösen; 
Saslcó Gyula dorozsmai és Decsov György 
temesbuttyini áll. el. isk. tanítókat kölcsönö-
sen ; Óváry János ménesi áll. el. isk. tanítót 
a tőketerebesi áll. el. isk.-hoz; Kurucz Vazul 
töketerebesi áll. el. isk. tanítót a dicsőszent-
mártoni áll. el. isk.-hoz; Hoffmann Ida nagy-
ági áll. el. isk. tanítónőt a perlaki áll. el. 
isk.-hoz; ifj. 3Iádai Béla odvosi áll. el. isk. 
tanítót a torontálbresztováczi áll. el. isk.-hoz; 
Szmrekovszky Mária bobuniczi áll. óvónőt a 
miskolczi m. á. v. telepi áll. óvóhoz óvónővé; 
Horváth János hodosáni áll. el. isk. tanítót a 
zalaegerszegi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Mariányi Antal 
nagyrőczei r. kath. tanítónak évi 510 frtot; 
Spór er József rinya szentkirályi tanítónak évi 
350 fr tot ; Kiss Sándor komádii munkakép-
telen ev. ref. tanítónak évi 480 fr tot ; Marán 
Szilárd kuptorai munkaképtelen közs. tanító-
nak évi 230 frtot; Biróné-Óváry Irma nagy-
szlabosi munkaképtelen tanítónőnek évi 290 
forintot; Svehla Lajos vashegyi munkaképtelen 
közs. tanítónak évi 550 frtot; Hoznék Dániel 
pádári munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 
390 f r to t ; Hajdúk József hrustini r. kath. 
tanítónak évi 270 f r to t ; Gy'órgyffy Mihály 
tékesi munkaképtelen r. kath. tanítónak évi 
230 f r to t ; Kristofcsák János rózsalehotai r. 
kath. tanítónak évi 350 frtot; Iklosán Sándor 
rakittai munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 230 fr tot ; Mocskonyi Ágoston szarvasi 
munkaképtelen ág. ev. tanítónak évi 460 frtot; 
Steinmesz Frigyes új soóvéi munkaképtelen 
ág. ev. tanítónak évi 550 frtot; Hedcrváry 
János alsórakonczai munkaképtelen r. kath. 
tanítónak évi 230 fr tot ; Popa János hermányi 
gör. kath. tanítónak évi 370 fr tot ; Nagy 
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Ferecz tasnádszántói munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 300 frtot; Vezán Vazul rovási 
gör. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 270 frtot; Bizsun Lázár kornyarévai 
közs. tanítónak évi 310 frtot; Kanica Endre 
tardosi szolgálatképtelen r. kath. tanítónak 
évi 230 frtot. 

Taneszközök jegyzékébe fölvette: f. é. 
58.489 sz. a. kelt rendeletével a Kálics Dömö-
tör által szerkesztett „Olvasó és számológé-
pet" a hivatalos bírálat alapján az el. népisk. 
I. osztálynak taneszközül engedélyezte és az 
engedélyezettt aneszközök jegyzékébe fölvette. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Bolle Gyula galgóczi áll. polg. isk. igazgató-
tanító özvegye, szül. Kramolin Violának és 2 
kiskorú árvájának együtt évi 677 frt 32 krt; 
néh. Kovácsevics István tüskeszeri r. kath. 
tanító özvegye, szül. Terbocz Gizella és 3 
árvájának együtt évi 336 frtot. 

Árvaházba való felvételét elrendelte: 
néh. Vojtaskó Péter bajorvágási g. kath. 
volt tanító Gyula nevü kiskorú árvájának a 
debreczenibe ; néh. Mihály falvi József szász-
dányáni volt áll. el. isk. tanító József nevű 
kiskorú árvájának a kecskemétibe. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
EB Gömör-KMiontvármegye ált. tanító-

egyesületének XXV. közgyűlése Tornallyán 
az ev. ref. templomban folyt le Járossy Endre 
elnöklete alatt. A jubiláris közgyűlés ünnepi 
szinét emelte Hidvégi Benő kir. tanfelügyelő 
és Kulik Márton borsodmegyei tan. - egyl. 
főjegyző jelenléte. A közel 300 tanító, tanügy-
barát által népesített közgyűlés kezdettől 
végig ünnepies hangulatban folyt le. Járossy 
elnök szép és megható szavakkal áldozott 
b. e. Erzsébet királyné gyászos emlékének, 
majd a lefolyt 25 év fontosságát ecsetelte. 
Hálával emelte ki, hogy Tornallya város az 
egyesület segélyalapja javára 100 frtot ado-
mányozott. Szombathy László főjegyző fölol-
vasta az egyesületnek nagy gonddal össze-
állított történetét. Az egyesület jubiláris 
ünnepe alkalmából tb. elnökké Melczer Edét, 
tb. tagokká gr. Andrássy Dénest, Pósa Lajost 
és Fábry Jánost megválasztotta. A közokt. 
minister 50—50 frt jutalmát a magyarosítás 
terén magukat kitüntetett Schmögner János 
és Lipták Endre tanítók kapták. A földrajz 
tanításáról Törköly József értekezett; Váry 
János pedig a tankötelezettség kezdetét a 
gyermek 7-ik évére tétetni javasolja. Mindkét 
előadó élénk vitát provokált érdekes fejte-
getésével. Spangel Mihály az ügyrend reví-
zióját ismertette. -— A közgyűlést megelőző 

este a „Fehér ló" vendéglőben meglepően 
sikerült hangverseny tartatott a gömörkishont-
vármegyei ált. tanítóegyesület segélyalapja 
javára. 

- A kolozsmegyei tankerületi tantestület 
kolozsvári és borsamenti köre folyó évi 11-ik 
közgyűlését Válaszúton, a br. Bánffy Albert 
válaszúti nagybirtokos által építtetett állami 
iskola új épületének fölavatási ünnepélyével 
kapcsolatosan tartotta meg folyó évi szep-
tember 16-án. Mindkét kör tagjai nagyszám-
ban jelentek meg s az érkezőket az állomáson 
a község nevében a körjegyző üdvözölte, mire 
Pallós Albert polg. leányisk. igazgató, a kolozs-
vári kör elnöke felelt. Megjelent az állomáson 
az e czélra szervezett 24 tagú földész-banderium 
is, mely a nemes báró által kiküldött kocsik 
előtt haladt egész az új iskoláig. Maga a 
község ünnepi hangulatban volt, apraja-nagyja 
ünnepi ruhában állott sorfalat a menet két 
oldalán s a házakon nemzeti lobogók hir-
dették a község ünnepét. A mindenfelől össze-
sereglettek mintegy 150-en az új, tágas s a 
mai kor követelményeinek minden tekintet-
ben megfelelő iskolában gyülekeztek, melyre 
a nemzeti lobogó mellé a család szineit viselő 
kék-sárga lobogó is föl volt vonva s elől az 
iskolán e fölirat olvasható: „ báró Bánffy 
Albert -- Állami elemi iskola". — Kevéssel 
az érkezés után megjelent a bárói család s 
miután a válaszúti daloskör a Himnuszt elé-
nekelte, Kozma Ferencz kir. tanfelügyelő 
üdvözölte meleg szavakkal a bárói családot, 
s hálás köszönetet mondott azon nemes 
áldozatkészségeért, hogy a diszes épületet 
emeltette s a teljesen ingyenes iskoláztatást 
lehetővé tette az által, hogy évi 120 frtban 
megváltotta a tandíjat. Vadas Albert válasz-
úti pap mondott most szép imát, áldást 
kérve a bárói családra, az iskolára, s tan-
férfiakra, majd Nagy József állami iskolai 
igazgató-tanító olvasta föl az iskola történetét, 
vázolván azon nyomorúságos állapotokat,melye-
ken az iskola keresztülment, míg végre mai 
állapotába jutott, mikor is 160 mindennapi s 
40ismétlős látogatja. Az ünnepély fénypontja: 
Kozma tanfelügyelő szép beszéde kiséretében, 
mint a közoktatásügyi kormány képviselője, 
az iskolát gondozásába vette. Rövid szünet 
után megkezdődött a gyűlés, s miután Krom-
pecher Hermin tanítónőt az elnök a jegyzői 
tisztség elfogadására felkérte, felolvasta magvas 
elnöki megnyitóját, melyben a hála és elismerés 
hangján szól br. Bánffy Albertről, az iskola 
építtetőjérői, majd szól a gyermekek neveléséről, 
különösen kiemeli azon nagy és magasztos 
hivatást, mely a nőre a családban mint anyára 
vár, s buzdítja a nőket ebbeli kötelmeik 
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lelkiismeretes teljesítésére. — Az elnöki elő-
terjesztések s a borsai kör megalakulásának és 
buzgó munkásságának tudomásul vétele után, 
kezdetöket vették a fölolvasások.—Az első föl-
olvasó Nagy Endre tanító volt, ki adatokkal 
illusztrálja a gyümölcstenyésztés fontosságát 
anyagi, erkölcsi és közgazdasági szempontból 
s igen sokat vár e tekintetben a tanítóktól, 
kiknek a szorgalmas kertészkedést ajánlja. 
Urschítz Anna óvónő általános figyelem mellett 
ismertette az esztergomi bazilika kincseit, majd 
JBartha Pál bádoki tanító olvasta föl igen 
ügyes, megfigyelésre valló iskolai történeteit. 
Az utolsó fölolvasást Elek Gyula kolozsvári 
áll. el. iskolai igazgató tartotta a „Gyermek-
egészségügy és a népiskola" czímen, melyben 
statisztikai adatokkal mutatja be azon szomorú 
helyzetet, a miben közegészségügyileg vagyunk 
s kimutatja, hogy milyen fontos föladat vár e 
tekintetben a papra, de különösen a tanítókra. 
A gyűlés Turcsányi Gyula kolozsvári ág. ev. 
pap indítványára bővebb megvitatás czéljából 
ez utóbbi fölolvasást a választmányhoz tette 
át. A gyűlés végén lakoma volt, melyet báró 
Bánffy Albert adott a vendégek tiszteletére. 
Este gyönyörű hangversenyben gyönyörködtek 
a jelenvoltak s utána a Tanítók Háza javára 
tánczmulatság volt, melyen a bárói család 
szintén résztvett. Jól esik megemlékeznünk 
arról a vendégszeretetről, melyet ez ősi család 
sarja részéről tapasztaltunk s kívánjuk, hogy 
sok ilyen gondolkozású főurat adjon az Isten 
hazánknak! (r.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A Tanítók Házát tud vale vőlecr f. é. O 

november havának 19-én, felejthetetlen 
Erzsébet királynénk nevenapján nyitjuk meg. 
A tanítóság küldöttségének Wlassics minister 
megígérte, hogy a megnyitás ünnepségének 
fényét megjelenésével emelni fogja. Mivel 
november 19-ike vasárnapra esik, felhívjuk 
fővárosi kartársainkat, hogy a megnyitáson 
mennél nagyobb számban megjelenni szívesked-
jenek. Vidéki kartársainkat pedig arra kérjük, 
hogy a mennyiben az emlékezetes ünnepségen a 
a távolság és hivatalos teendőik miatt nem 
jelenhetnek meg, a Tanítók Háza megnyitá-
sának örömében azzal vegyenek részt, hogy 
tömegesen lépjenek be az Eötvös-alap évdíjas 
tagjai közé. 

— Ministen látogatás a csurgói áll. 
tanítóképzőben. Darányi Ignácz földmívelési 
minister úr f. hó 15-én látogatásával tisztelte 

meg a fönebb megnevezett intézetet. Különös O O 
érdeklődéssel tekintette meg az intézet ter-
jedelmes kertjét, behatóan tudakozódott a 
fatenyésztés és szőllőmívelés felől s kedvesen 
lepte meg az Ízlésesen berendezett parkrészlet. 
Örömmel vette tudomásul, hogy a nemes 
gyümölcsfajok terjesztésében az intézet ker-
tészete valóságos missziót teljesít s teljes 
megelégedésének kifejezésével vett búcsút a 
tanári testülettől és növendékektől. 

— Köszönetnyilvánítás. A vallás és köz-
oktatásügyi m. kir. minister Erzsébetfelva 
község elöljáróságának azon alkalomból, hogy 
a község, a pestmegyei tanítótestület kispesti 
járásköre által legutóbb ott megtartott évi 
közgyűlésen résztvett tanítókat saját vendé-
geinek tekintvén, a vendéglátás költségeire 
100 frtot szavazott meg és ezen összeget a 
fölmerült költségek fedezésére ki is fizette, 
köszönetét nyilvánította. 

— Lapunk mai számából, tárgyhalmaz 
miatt, ismét több közleményt, így az Egye-
sületi élet egy részét és a Tanácsadót, vol-
tunk kénytelenek a jövő számra halasztani. 

— A szombatosok asztaltársasága, mely 
Péterfy Sándor korelnöklete mellett szombat 
esténkint a fehér asztalnál szokta a magyar 
tanítóság ügyeit tárgyalni s a melyben a 
többi között az Eötvös alap és a Tanítók Háza 
eszméje is megszületett, f. hó 23-án Halász 
Ferencz osztálytanácsos urat tisztelhette ven-
dégei közt. A társalgás főtárgya természete-
sen a Tanítók Háza volt. Halász Ferencz 
osztálytanácsos úr, mint a Tanítók Háza 
ügyének lelkes barátja, a megvalósítást ille-
tőleg több eszmét vetett föl. Alaposan meg-
vitatták a fentartás módozatait s beszéltek 
az alapszabályokban foglalt feltételek alapján 
arról is, hogy mi módon lehetne a közokta-
tásügy összes munkásait belevonni az intézmény 
keretébe. Örömmel konstatálták, hogy a tanító-
ság országszerte melegen érdeklődik e korsza-
kos intézmény iránt s kívánatosnak mondották, 
hogy lehetőleg minden magyar tanító belépjen 
az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesületbe, a melyre 
a fentartás gondjai nehezedni fognak, mint 
évdíjas tag. A fölvetett kérdésekhez hozzá-
szóltak: Péterfy Sándor, Lakits Vendel, György 
Aladár, Móra István, Szőke István, Ujváry 
Béla stb. Az említetteken kívül jelen voltak: 
Groó Vilmos kir. tanácsos, Margitai József 
tanítóképzőintézeti igazgató, Göőz József dr., 
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Sretvizer Lajos, Józsa Mihály, Peres Sándor, 
Schmidt Albin, Gerley Szevér, Józsa Dániel, 
Hajós Mihály, Székely Károly, Magyar József, 
Kapy Rezső stb. íme, a fővárosi tanítóság, 
ha szórakozik, még akkor is a vidéki kar-
társakért — dolgozik! 

— Kakajaj Károlyt, Brassóvármegye kir. 
tanfelügyelőjét, király 0 Fölsége a kir. taná-
csosi czím adományozásával tüntette ki. 

— Tanítók Eötvös Lórántnál. Eötvös 
Lóránt báró tudvalevőleg néhai édes atyja 
müveinek kiadása jogát az „Eötvös-alap*-nak 
adományozta, melv a Révai testvérekczéggelkö-
töttszerződése alapján körülbelül negyvenötezer 
frtot érő vagyonhoz juthat ez által. Péterfy 
Sándor e hó 21-én az egyesület nevében egy 
nagyobb küldöttséggel tisztelgett a nemes 
bárónál s megköszönte a fejedelmi ajándé-
kot. Eötvös a tanítók munkáját méltányló 
beszéddel válaszolt a küldöttség szónokának 
s kifejtve azt, hogy a tanítóság munkája 
által terjedhet el édes atyja legfőbb elve: 
a demokráczia, mely nem ismer születést, 
vallást, de sőt bizonyos tekintetben nemze-
tiséget sem: örvend, ha e kar állásának erő-
sítésére a vállalat anvajji hasznot hoz s fo-
kozódni fog gyönyörűsége, hogyha a mű el-
terjedésével a tanítóság s általában a társa-
dalom szellemileg is emelkedik. A tisztelgők 
a bárótól éljenzések közt távoztak. 

— Luttenberger Gusztáv emléke. Korán 
elhunyt iMttenberger Gusztáv kartársunk ba-
rátai és tisztelői folyó hó 18-án látogatott 
gyűlést tartottak, melyen gyűjtő-bizottságot 
alakítottak Luttenberger sírjának emlékkel 
való megjelölésére és az Eötvös-alap volt 
buzgó titkárának nevére az Eötvös-alap orsz. 
egyesületnél teendő alapítvány gyűjtésére. 
A gyűjtést leginkább az elhunyt volt növen-
dékei, a budapesti ág. ev. egyház hivei, a 
fővárosi tanítóság és a komáromi hivek köré-
ben fogják eszközölni. A bizottság ügyvivő 
elnöke Péterfy Sándor, titkára JJöngérft János, 
pénztárosa, a kihez az adakozások küldendők, 
Scliolcz L. ág. ev. tanító (IV., Deák-tér 4. sz.). 

— A fehértemplomi iskolaszék német 
jegyzökönyve. Néhány hónap előtt a fehér-
templomi iskolaszék elhatározta, hogy a jegyző-
könyvét német nyelven írja. Ezt a határozatot 
azonban Temesvármegye közigazgatási bizott-
sága Sebesztha tanfelügyelő véleménye alap-
ján megsemmisítette s egyúttal megdorgálta 
a város képviselőtestületét. A képviselőtestü-

let azonban a közigazgatási bizottság határo-
zata ellen fölebbezett a közoktatásügyi minis-
terhez, a ki elutasította a fölebbezést. Fehér-
templom minapi közgyűlésén Fronius Károly 
polgármester bemutatta a minister leiratát, 
a melvlyel szemben azt a képtelen határo-
zatot hozták, hogy megfölebbezik a — minis-
tertanácshoz! Kár a postaköltségért! 

— Alapítványi hely. A Mária Dorothea-
egyesiiletnél, a „Tanítónők Otthoná"-ban meg-
üresedett ingyenes állami alapítványi helyre 
pályázat hirdettetik. Pályázhat munkaképte-
lenné vált állami népoktatási tanintézetben 
működött tanítónő, ki az egyesületnek már 
legalább 3 évig tagja volt, szegény és fedd-
hetlen magaviseletű. A kérvényeket, kereszt-
levél, orvosi bizonyítvány és eredeti működési 
okiratokkal fölszerelve, az egyesület alelnöke, 
Herich Károlyné úrnőnél, IV. Mária Valéria-
utcza 5. sz. alatt, folyó évi október hó 15-ig 
kell benyújtani. A Mária Dorothea-egyesiilet 
elnöksége. 

— Az Emke közgyűlése. Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Gyulafehérvárit tar-
totta ez évi közgyűlését. Az évi jelentésből 
kiemeljük a következő főbb adatokat: Az 
Emke Erzsébet királyné emlékére 50.000 ko-
ronás kisdedóvó-alapítványt tett, a mely 
Erzsébet királyné neve alatt a szintén 50.000 
koronás „I. Ferencz József ő fölsége népis-
kolai alapítvány "-nyal kapcsolatosan a balázs-
falvi Emke-iskola és kisdedóvó alapját fogja 
képezni. A mult közgyűlés határozata értel-
mében az Emke új alapszabályait fölterjesz-
tették a belügyministerhez, a ki azokat jóvá-
hagyta. Az új alapszabályok értelmében az 
Emke 50.000 darab új gyűjtő-ívet bocsátott 
ki, ez év április havában pedig Kolozsvárott 
nagyszabású Petőfi-ünnepet rendezett. Az 
egyesület vagyona, becslés szerint, 1,297.000 
forint, tényleg azonban meghaladja a másfél 
millió forintot. Ebből az utóbbi évi tőkesza-
porulat 44.000 forint. Hazafias czélokra 68.313 
forint állt az Emke rendelkezésére, ebből 
20.000 forintot az algyógyi „Gróf Kun Ko-
csárd fóldmíves-iskola" kapott, a melynek 
eddig már 550.000 forintnyi alapja van. Az 
Emke-népiskolák czéljaira áldozott az egye-
sület 4770 forintot, óvóiskolákra 8000 forin-
tot, gyermekmenedékekre 350 forintot, építési 
befektetésekre 2000 forintot, tanintézetek 
támogatására 5000 forintot, jutalmakra 970 
forintot, ipari és gazdasági segítségekre 1282 
forintot, egyházi segítségekre 1895 forintot, 
népkönyvtárakra és irodalmi czélokra 3100 
forintot, vegyes czélokra 1807 forintot, ala-
pok növelésére, bérházakra és egyebekre 11.766 
forintot. Az Emkének együttesen 14.161 tagja 
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van. Végül fölemlíti az évi jelentés, hogy a 
jövő évi közgyűlést Nagy-Enyeden tartják meg. 

— A Magyar Tanítók Naptára, mire e 
sorok megjelennek, már kikerül a sajtó alól, 
oly díszes kiállításban, a milyenre a 40 kros 
naptárak irodalmában még nem volt példa. 
Kivált illusztrácziói dicsérik a kiadót. Az 
érdeklődés már eddig is örvendetesen nyil-
vánult meg e naptár iránt a tanítóság köré-
ben, a mennyiben nap - nap mellett számos 
megrendelés érkezik az Athenaeumhoz. Ha 
kartársaink úgy felkarolják ezt a naptárt, 
mint a hogyan a tanítói jótékony czél érde-
kében kívánatos, úgy évenkint ezen a réven 
is több száz forinttál gyarapíthatjuk az Eötvös-
alapnak vidéki tanítók középiskolákon tanuló 
fiai ösztöndíj-alapját. Elvégre naptárt min-
denki vesz, mert egy öreg kartársunk szerint: 
„szegény ördög az, a kinek legalább egy 
bicskája és egy kalendáriomja nincs!" Ha 
pedig mindenki vesz egy naptárt, miért vegyen 
mást és ne azt, a mi egyenesen az ő számára 
készült és a melynek megvásárlásával pél-
dányonkint 2 krt ad tanítók tanuló gyer-
mekei javára? 

— Figyelmeztetés. Az Ében-féle számgép-
hez köz. tört-szemléltető körlapot 50 kr 
p.-utalvány ellenében bérmentve kaphatni. Uj 
megrendelők szíveskedjenek ezt külön beje-
gyezni, ha kivánnák; mert nem okvetetlenül 
szükséges, bár a nyitramegyei egyesület 
gyűlésén voltak, kik nagyfontosságúnak 
tartják ez 50 kros készüléket; mely használat 
közben a tizedes gombbal a felső homlokléczre 
függesztendő. 

oO 
— A Tanítók Házára Bazovszky Kálmán 

turáni (Turóezm.) tanító 1 frt 50 krt küldött 
be szerkesztőségünkhöz s azt írja, hogy „kö-
telezi magát ez összeget minden évben beszol-
gáltatni a Tanítók Háza pénztárába." T. kar-
társunk figyelmét, úgy látszik, elkerülte, hogy 
évi 1 frt 50 kr befizetésével az Eötvös-alap 
tagjává lett s megszerezte mindama jogokat, 
a melyek ez országos egyesület tagjait alap-
szabályilag megilletik. Mi tehát a beküldött 
3 koronát Schmidt Albin pénztárosnak azzal 
adtuk át, hogy Bazovszky Kálmán az Eötvös-
alap rendes tagjai közé lépett. „Igyekezni 
fogok, íija Bazovszky kartársunk, hogy me-
gyénk többi tanítóit is rábírjam, hogy leg-
alább hasonló összeggel járuljanak ezen szent 
czélunk megvalósításához. Adná az Ég, hogy 
hazánk minden tanítója magáévá tenné ez 

ügyet s akkor meglátná a világ, hogy mire 
képes egy ország tanítósága!" Ugy van! 
Arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minden 
magyar tanító magáévá tegye a Tanítók Háza 
ügyét s ebben az esetben, meg vagyunk róla 
győződve, nagym. kormányunk is hathatósan 
segítségünkre lesz. Eddig az Eötvös-alapnak 
2—3000 évdíjas tagja volt, ezután a Tanítók 
Házát megvalósító Eötvös-alapnak legalább 
10.000 évdíjas tagja kell, hogy legyen. 
Évenkint három koronát minden magyar tanító 
áldozhat erre a szent czélra, főleg ha tudja, 
hogy a három koronából csak kettő foly be 
a központi pénztárba, egy pedig a megyei 
internátus javára fordíttatik. Most tehát arra 
kell törekednünk, hogy mennél nagyobb szám-
ban lépjenek be kartársaink az Eötvös-alap 
évdíjas, rendes tagjai közé; ezt (évenkint 3 
korona befizetését) mindenki megbírja s ez 
minden jogokban részesíti az illetőt, úgy az 
Eötvös-alap, valamint a Tanítók Háza jótéte-
ményeit illetőleg. — Ugyancsak a Tanítók 
Háza javára Városy Imre 30 krt küldött 
bélyegekben. 

— Gyűlések. A marostordamegyei ált. taní-
tótestület „központi köre" őszi köri gyűlését 
folyó évi szeptember hó 29-én (pénteken) 
délelőtt 10 órától kezdődőleg Marosvásárhelytt 
az ev. ref. polgári leányiskola helyiségében 
tartja meg. — A borsodmegyei általános tanító-
egyesület X-ik rendes évi közgyűlését 1899. 
évi október 4-én, Miskolczon, a vármegyeház 
nagytermében tartja meg. Előtte való nap 
hangversenyt tartanak a Miskolczon felállí-
tandó tanítói internátus javára. — A nyitra-
megyei ált. tanítótestület pnvigyei járásköre 
f. évi október hó 10-én Németprónán tartja 
rendes őszi közgyűlését. — Az Országos 
Magyar Kertészeti Egyesület folyó évi október 
hó 8-án d. e. 11 órakor tartja évi közgyű-
lését saját helyiségeiben (Budapesten, IV. ker., 
Koronaherczeg-utcza 16. szám). 

— Halálozás. Fröhlich Adóiján torzsai 
ev. ref. tanító életének 42., működésének 
20-ik évében f. hó 17-én rövid, de kinos 
szenvedés után jobblétre szenderült. Bús 
özvegyén és 4 árváján kívül, családjával 
együtt az egész község siratja. Béke hamvaira ! 

Tarta lom : Szövetkezetek és a néptanító. Péterffy 
József. — Wlassics minister és a Tanítók Háza. — 
Tudomány és vallás. — A magyar beszédre való 
szoktatás módja. Groú Vilmos. — Hunyadvármegj'e 
iskolái. — S z ü n ó r a : Tátrai lant. Minké Béla. — 
A direkt módszer. Bestolli M. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Egyesületi élet. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabás». — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díjak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KEIt., 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 acUarLlc v i s s z a . 

I j eszmék a tanítóegyesületekben. 
A Néptanítók Lapja a tanítóegyesü-

letek gyűléseiről tudósításokat közöl. 
Ez az örvendetes tény abban hasznos, 
hogy a mellett, hogy ez mintegy leve-
lezés az egyes megyei egyesületek 
közt, bemutatja mindazokat, \a kik 
sorainkból az egyesületi élet terén is 
tevékenyek, végül: bemutatja azokat a 
tárgyakat és eszméket, a melyek föl-
szinre kerülnek s a melyek közül 
csoportosul a közvélemény s az erő. 

Nagyon természetes, az elolvasása 
ezeknek elengedhetetlen tanítói és ta-
nítónői kötelesség, mert hiszen ebben 
van az áldás. Éppen ezért mindig 
szomorúsággal kell eltelnünk, ha lát-
juk, hogy helyen-helyen nem tudják, 
hogy mit írnak a pedagógiai lapok és 
mondhatom, nem kis megdöbbenéssel 
látjuk azt, hogy akad igen előkelő 
tanítótestület is, mely sem társai, sem 
a forgalomban levő eszmék iránt nem 
érdeklődik. 

Ezen az úton jutot tam ahhoz, hogy 
új eszméket látok a tanítótestületek 
munkakörébe fölvéve. Az egyik új 
eszme az, hogy segély- és gyámegyesüle-
téket akarnak némely kerületben léte-
síteni. így a délmagyarországi és az 
alsófehérmegyei tanítóegyesület már 
közgyülésileg el is fogadta ezeket az 
eszméket és még az alapszabályokat is. 

Hogy illetékes helyen megerősítik-e, 
az más kérdés. 

Én nem óhajtom, hogy megerősít-
sék, habár mélyen meghat az a körül-
mény, hogy látom, mikép a tanítóságot 
megszállta a legnemesebb érzelem: a 
gondoskodás szelleme. Tehát nem az 
eszmét nem pártolom én, de éppen 
ellenkezőleg, figyelmeztetni akarok min-
denkit arra, hogy az ilyen nagy esz-
mék megvalósítására nem. es az út. Ez 
az út nem a czélhoz vezet. 

Ez alkalommal a dolog megvilágí-
tására csak két okot hozok fel. 

Mindenesetre a kötelesség teljesítése 
után azt a nagy czélt kell hogy szol-
gálja a tanítóság egyeteme, hogy biz-
tosítva legyen a hátramaradható család 
tisztességes megélhetése és gyermekei-
nek a jövője. 

Am erre gondoltak azok a halha-
tatlanok, a kik megnyerték a tanítóság 
egyetemét az Eötvös-alap és a Tanítók 
Hása eszméjének a javára, gondolt a 
törvényhozás, midőn kimondotta, hogy 
minden tanító köteles tagja lenni az 
orsz. tanítói nyugdíjalapnak. 

Tehát van két nagy eszméje a tanító-
ságnak. Egyik biztosítani van hivatva 
a gyermekek nevelését, illetve jövőjét, 
a másik a megélhetést. És mintegy 
segítő-társul sorakozik ezek mellé az 
árvaház. 

Lapunk 4 1 - i f e számához egy melléklet van csatolva. 
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Gondolkodóba esik az ember, ezeket 
tudva, a felett, hogy vájjon mi vezeti 
ezt vagy azt a megyét arra, hogy ő 
külön gyámintézetet, amaz külön segély-
egyesületet akar? 

Magyarázatul csak azt a feleletet 
kaphatja erre, hogy nincs megelégedve 
a nevezett intézmények segítség-nyúj-
tásával s a lelkesedós, a gondoskodási 
vágy oly hőfokra emelkedett, mikép a 
tanító ma képes minden áldozatot meg-
ígérni a család jövőjére. 

Valóban szép! — fenkölten nemes, 
csakhogy az ilyen eszméknek van reális 
alapjok s az akaráshoz,hogy te t t legyen: 
erő is kell. Ezen szabályok alól nem 
vettem ki sem a Temességet, sem 
Alsófehért. 

Ezen előzmények után megnevezem 
okaimat. Az első az, hogy nem szabad 
el forgácsolni az erőt, a másik: a ki czélt 
akar elérni, okosan gazdálkodjék, erején 
felüli kiadásokat sohase tegyen, mert meg-
bánja és kárát is vallja. 

Ezek után mindenki tisztában van 
affelől, hogy ha százféle egyesületet léte-
sít és odafizet, ereje megoszlik és a 
teher nőttön nő. Talán csak nem kép-
zeli senki azt, hogy ha egyesületet al-
kotunk, azzal már segítve van rajtunk. 
Bizonyára nem! Két kérdés merül föl 
már most. Vájjon az általunk egy me-
gyében létesítendő segély-alap tud-e 
segíteni? Továbbá: mi fenn tudjuk-e 
tartani azt? 

Mindkettőre nemmel felelek. Mind-
nyájan tudjuk, hogy ha egy bizonyos 
összeg gyül egy czélra, annak csak a 
kamatjait szabad elkölteni, különben 
elfogy a tőke s megáll a gépezet. Ám 
az is ismeretes, hogy kis tőkének kicsi 
a kamatja, tehát kis társulat csak a 
késő jövőnek alkothat úgy, hogy az az 
intézmény működhessék. 

Azt csak senki sem gondolja, hogy: 
„én egynéhányad magammal beteszek 
ma ide egynéhány forintot és holnap 
ez segít mindnyájunkon?" 

Ez a belátás teremtette meg azt, 
hogy a Tanítók Házára a huszonnyolcz-
ezer tanítót akarják megnyerni; ezért 
tette az ország bölcs törvényhozása 
kötelezővé a nyugdíjba fizetést az egy-
házakra is és fizet maga az állam is. 

De fenn tudjuk-e majd tartani azo-
kat a segélyegyesületeket ? A tanítók 
Temesben is, Alsófehérben is tartoznak 
tagsági díjakkal. Tagjai sokan életbiz-
tosítóknak, kiházasító, temetkezési egye-
sületeknek, tanítói takarékpénztáraknak 
és fizetniök kell a nyugdíjalapot is. 

Hányszor halljuk feljajdulni kar-
társainkat azért, hogy sokat kiván az 
alap? Hányszor sodor bajba egy-egy 
rendkívüli kiadás? 

Ám ez, ha még száz új egyesületet is 
létesítünk, könnyebbé nem válhatik. 
Ellenkezőleg: súlyosbodni fog helyze-
tünk. Mi lesz akkor a vége? Fizetjük 
becsületből ós kényszerből ezt is, azt 
is és az adósság-csinálás lejtőjére jutunk 
s a mikor meghalunk, lefoglalják a hite-
lezők a családnak biztosított segélyt és 
így a nagy áldozatok után mégis marad 
a nyomor. Ez élettapasztalat; ebben a 
hajóban már láttam családokat. 

Avagy mit gondolunk, hiszen a mi 
erőnk amúgy is végtelen csekély, hogy 
segíteni tudjunk önmagunkon. Látjuk, 
az egész ország tanítósága van benne, 
s nyugdíjalapunk annak daczára, hogy 
tizenhárom millió, nem tud letörölni 
minden könyüt, nem tudja kellőleg 
enyhíteni a nyomort. Képzelhető-e, 
hogy kevesebben czélt érjünk? 

A Tanítók Háza államsegélyt is kér, 
pedig régóta gyűjtöget. 

Miért? Mert ma egy csizmadia-mű-
helyt sem lehet nyitni pénz nélkül. 
Be kell bútorozni, fenn kell tartani és 
még előlegeznie (hiteleznie) is kell. 

Mi tehát a teendőnk? Az, hogy föl 
kell ajánlanunk a nyugdíjalap javára a 
legnagyobb áldozathozatalt, hogy nyer-
hessük meg onnan a legelőnyösebb 
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kedvezményeket . Ez az á ldozat soha 
sem lesz akkora, m i n t a sokféle együt t . 

És ez a legbiztosabb, m e r t míg á l l am 
lesz az állam, addig pénzünké r t és 
kötelességeér t szavatol . Ez fontos dolog 
ám, sőt figyelmeztetni is kell k i t -k i t 
a r ra , vigyázzon, hová a d j a pénzé t a 
m a i v i lágban! Biztosí ték né lkül egy 
ga ras t s em kell adni sehová. 

Midőn ezt az a j á n l a t o t m e g t e t t ü k és 
s ikerül t a kiegyezés, szabadul junk min-
den fölösleges egyesület kö rme i közül ! 
Gyermeke inkér t pedig adózzunk éven-
k in t e g y p á r for in to t az Eötvös-alap és 
Tanítók Háza j avá ra . Tömörüljünk mind, 
a hányan magyar tanítók csak vagyunk, 
mint egy ember, az Eötvös-alap és a Tanítók 
Házának diadalmasan kibontott zászlója 
alá! Ez czél és ennek van m á r sikere 
is. A ki így tesz, az m e g t e t t e köteles-
ségét, okosan ólt, ü l te téséből j ó gyü-
mölcsöt szed és nyugod tan h a l h a t meg. 

Ebben a czélban rej l ik az erő és a 
bölcs életnézlet . 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

A gazdasági ismétlő-iskolák 
Mi rr» r rrl jovojerol. 

A szegedi kiállítás után még benéztem egy 
torontálmegyei községbe s csakhamar talál-
koztam ott egy deresedni kezdő élemedett 
parasztemberrel. 

— Hát kigyelmed honnan ilyen „kékbe" 
öltözve ? 

— Beiratkoztam uram az „eskolába". 
— Miféle eskolába? 
— Abba a téli eskolába ni, a mit itt csinál-

nak a gazdaságiban. Oda fogunk járni egy-
pár hónapig ilyen magamforma emberek a 
„felnyőttek tanfolyamára", — hiszen tanulni 
nem szégyen, aztán mégis csak beláttya már 
az ember, hogy nem mind bolondság, a mit 
a tanító urak ott perédikálnak. 

— No azt okosan teszi kegyelmed — szólék 
a paraszthoz s aztán elgondolkoztam, hogy 
nini, mégis csak „gyiin" már az esze az én 
parasztomnak. 

Mert, hogy sok szó ne essék a magyarázat 
körül, — tudjátok ti azt tanítótársaim édes 
mindnyájan, hogy minémü savanyú pillan-

tásokkal fogadta a parasztember kezdetben a 
„paraszti tudományban" utazó tanár urakat. 

Egy-egy község, a hol „vinczellér-képző", 
vagy más efféle van: a legnagyobb ellen-
szenvvel viseltetetik a földmíves-tudományban 
fáradozó tanár urak iránt. Már aztán, hogy 
mért van ez így, annak a jó Isten a meg-
mondhatója, — de így van. A parasztember 
előtt mindenki gyanús, a ki neki könyvből akar 
gazdálkodást magyarázni. Ez olyan szent igaz, 
mint a hogy én itt ezt a czikket irom. Még 
hozzá „leggyanúsabb" a parasztember előtt 
az, a ki „szakszerűleg" foglalkozik a könyv-
béli parasztmunkával. 

Hát mégis elértük azt, hogy Nagy-Szent-
Miklóson nemcsak jól fogadta a köznép a 
„téli tanfolyamot" — de be is iratkozott, 
a miből az látszik, hogy el is fog men ni s 
most egy békéscsabai kisgazda a belybeli 
újságban felhívja a csabai földmíves-iskola 
igazgatóját, hogy ott is rendezzenek ilyet. 

Ezen epizódok igen alkalmasak arra, hogy 
kiindulási pontul használjam a gazdasági 
ismétlő-iskola jövőjéről szóló czikkemhez. 

Mert azt a metamorfózist, hogy a „szak-
tanárokétól irtózó, parasztember bizalmas kezd 
lenni a földmívelés tudományával foglalkozó 
tanférfiak iránt: a néptanítóknak lehet köszönni. 

A gazdasági tanfolyamról hazatérő nép-
tanító volt az első, a ki megértette a paraszt-
emberrel, hogy nem mind bolondság, a mi a 
könyvekben van. Közreműködött aztán egy-
néhány veszedelmes növénybetegség is (filok-
széra, peronoszpora,buzagomba stb.), amelyekre 
nézve csakis a könyvek és szakemberek tudtak 
a parasztnak hasznos tanácsot adni s lassan-
kint meg volt törve a régi bizalmatlanság. 

Legelőbb közeledett a paraszt persze a 
tanítójához. Ez áll hozzá legközelebb. A 
„rektram" az ő örömének és bújának osztály-
részese, a disznótortól a halotti torig. 

íme, itt van a gazdasági ismétlő-iskolák 
jövő feladatának fundamentoma. A mint á 
gazdasági iskola a népé lett a tanító személyé-
ben: át lett hidalva az az ür, a mély eddig a 
parasztembert a „gazdasági könyvtől"' és a 
tudományos alapon haladó gazdálkodást hirdető 
szakférfiaktól elválasztotta. 

A néptanító személye lett az a palló, a 
melyen át lehet jutni a paraszti tudomány 
iskoláihoz, mert íme a „rektram" nem a 
hóhenháj mi intézetből jött, hanem a mi vérünk-
ből való s nem a kálitrágyán kezdi, hanem a 
mi nyelvünkön s ha az embernek valami nem 
menne a fejébe, hát tűrül kezdi magyarázni, 
hogy hallja kigyelmed, hát ez a dolog így 
meg így van, ennek fele sem bolondság. 

A gyakorlati életből tudom, hogy a magyar 
40* 
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tanító ennek az áthidaló nagy, nemes fela-
datnak derekasan meg fog felelni. 

Annyira megfelel, hogy azt ott fönn a 
ministeriumban nem is hinnék. 

Hogy elszörnyedne például a földmívelési 
minister úr, ha azt hallaná, hogy a tanfo-
lyamról hazatérő tanító azon kezdi a faluban, 
hogy hát nem is ért az egy fabatkát sem, a 
mire a falu bölcsei rögtön rá is zengik, hogy 
úgy-e, megmondtuk mi ezt rektramnak, mikor 
mondta, hogy a tanfolyamra mén. 

De aztán, mikor rátér, hogy mennyi mindent 
hadartak össze a tanárok ott a tanfolyamon 
s hogy ő abból kihalászott egy kis okos 
dolgot, akkor hegyezcdnek a fülek s mivel a 
tanító nagyon jól ért ahhoz, hogy mikor nem 
akar tovább beszélni, akkor harapófogóval is 
kihúzzák belőle a szót, — tehát annyira halad 
a népséggel, hogy beszélgetéseiből előadások 
sorozata lesz s egyszer megszólal egy öreg 
urambátyám: 

— Hiszen bevenné ezt az én kobakom is, 
ha nem keményedett volna meg ennyire. 

Több se kell a tanítónak, hanem így 
folytatja: 

— No lássák kigyelmetek, hát mégis jó 
volna talán most már az a gazdasági ismétlő-
iskola, mert a mit a kigyelmetek keményebb 
feje be nem vesz: azt könnyen befogadná a 
gyerekek agyveleje. 

íme, megvan a gazdasági ismétlő - iskola 
két főfeltétele: 

1. A szükségérzet ezen intézmény iránt; 
2. a bizalom annak vezetője iránt. 

A gazdasági ismétlő-iskolák jövőjét ily 
formán azok jelen missziója alapítja meg. 

A felnőttek tanfolyamaira mindenkor szükség 
lesz. A gazdasági egyesületek előadásaira is 
folyton nagyobb szükség lesz, mert hiszen ha 
a jövő nemzedéket sikerül a gazdasági isme-
retekbe bevezetni, utána jön a másik nemzedék, 
és minden nemzedékre nézve fenn fog állani 
az az igazság, hogy az emberek ötven száza-
léka csak felnőtt korában tanulja meg azt, 
a mit a másik ötven százalék gyermek- és 
ifjú korában megtanult. 

A gazdasági ismétlő-iskolák tehát ad infi-
nitum ember-anyagot fognak szolgáltatni a 
gazdasági ismeretek későbbi tanfolyamaihoz, 
másrészt pedig egy bizonyos mennyiségét a 
növendékeknek készen bocsátják el. 

A gazdasági ismétlő - iskola mindenkor 
közelebb lesz a néphez, a mint természet-
szerűen közelebb is kell lennie, mint a többi 
gazdasági iskolai intézmények, — de éppen 
azért a nép bizalmához is legközelebb lesz 
mindenkor s a többi intézetek ezután kifej-

lődő népszerűsége a gazdasági ismétlő-iskola 
sikeres működését fogja bizonyítani. 

A gazdasági ismétlő-iskola szép jövőjéhez 
a fentieken kívül még azt a föltételt is hozzá 
kell kötnöm, hogy a mai tanítónemzedék, 
mely az úttörő vonalon áll: jól válaszsza meg 
azt az utat, a melyet mi magunk közt tanügy-
politikának nevezünk. Ne igyekezzünk egyszerre 
sokat markolni s miután azt bölcsen beláttuk, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskola egész exis-
tencziája csakis az állam befolyása alatt virá-* 
gozhat föl, azt is lássuk be, hogy a mely nap 
annyi fakadó növényre süt: sugarait egyen-
letes, mérsékelt arányban kell hogy szétoszsza. 
Ne kevesetjuk, a mit a mai viszonyok közt az 
állam adhat, mert ezen kis kezdetben van a 
biztos jövő reménye letéve. A haladás bizo-
nyosan progresszív lesz s ha a minister ma 
nem adhat mindent meg, a mi szükségesnek 
látszik, ez nem mindig rajta, hanem azon a 
természeti törvényen nyugszik, hogy minden 
toronyba lépcsőn és fokonkint járnak föl. 

A gazdasági ismétlő-iskola jövőjét nem 
ideális képekkel, hanem a jelen viszonyokban 
gyökeredző gyakorlati eszmékkel és eljárások-
kal biztosítjuk, s hogy biztosítani képesek 
leszünk, ezt határozottan állítom. 

Föl tehát a munkára, mely gyakorlati élet-
czélunkat meg fogja nemesíteni s hazánk föl-
virágzására vezet. 

(Nmjy-Váracl.) Vatlay József. 

e<L>̂  <3® « 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
± A fehérmegyei tanítótestület 25 éves 

fönnállásának örömére folyó hó 23-án dísz-
gyülést, folyó hó 24-én pedig rendes évi köz-
gyűlést tartott. A vasárnapi (23-iki) díszgvü-
lésen a vármegyeház nagyterme színültig meg-
telt. A közoktatásügyi minister képviseletében 
megjelent br. Fiátli Pál főispán, a ki egyúttal 
az elnöklést is elvállalta. Ott voltak még: 
Huszár A. alispán, Havranek polgármester, 
gr. Festetieh B. kir. tanfelügyelő, Szüts megyei 
főjegyző, Heinrich és Fittler ügyészek, Plossek 
pénzügyi igazgató, Kuti és Krencz kanonokok, 
Schneider István pécsi igazgató stb. Egyszóval: 
a fehérvári társadalom szine-java megjelent a 
tanítók örömünnepén, a mi azt bizonyítja, 
hogy a fehérmegyei társadalom megbecsüli 
a tanító nemzeterősítő munkáját. A tanító-
testület történetét Szirbek József elnök vázolta. 
Mint az egyesület megalapítójáról emlékezik 
meg boldogult Kólozsváry Miklós volt kir. 
tanfelügyelőről s lelkes szavakban üdvözli 
Göbel János György örökös tiszteletbeli elnököt, 
mint a ki tevékeny részt vett és vezérszerepet 
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vitt a tanítótestület megalakításánál, s úgy 
sok évi elnökösködése idején, mint most is, 
lelkes és kitartó vezére volt annak s hogy a 
tantestület azzá lett, a mi most: az ország 
tanítótestületei közt az elsők egyike, leginkább 
az o érdeme. Üdvözli br. Fiátli Pál főispánt, 
mint a jubileumi ünnepségek védnökét s mint 
a nm. vallás- és közoktatásügyi minister kép-
viselőjét; Huszár Ágoston alispánt és Havranek 
József polgármestert, mint a vármegye, illetve 
város képviselőit; gr. Festetics Bennó kir. 
tanfelügyelőt, nemcsak mint elöljárót, hanem 
a tanítók atyai jóbarátját és kartársát; a 
helybeli tanintézetek képviselőit, Alagliy Dezső 
isk. elnököt, a sajtó helyi és vidéki képvi-
selőit, a nagyszámú vendégeket és kartársakat 
s a vidéki társegyesületek képviselőit és ennek 
végeztével az ünnepi gyűlést megnyitottnak 
nyilvánítja. Br. Fiátli Pál főispán a minister és 
megye, valamint a város törvényhatósága képvi-
seletében lelkes és magasztaló szavakban üdvözli 

~ t 
jubiláris ünnepe alkalmával a tantestületet. 
Szép szavakban ecseteli a tanítóság nemes 
hivatását és az ég áldását kéri a haza nap-
számosainak alapvető munkásságára. Schneider 
István, pécsi igazgató, Baranyavármegye tan-
testületei nevében üdvözli a tantestületet s 
mint a tanügy embere párhuzamot von a 25 év 
előtti és a mostani tanügyi viszonyok közt s 
lelkes szavakban emlékezik meg a fehérmegyei 
Alt. Tanítótestület 25 évi kitartó, lelkes szerep-
léséről. Szirbek J. tant. elnök külön-külön 
válaszol az üdvözlésekre s aztán fölolvassa a 
távirati és levélbeli üdvözléseket. — Gr. Fes-
tetics Bennó kir. tanfelügyelő rövid vissza-
tekintéssel a tantestületek működésére, hold. 
Eötvös Józsefről, a magyar tanügy újjáterem-
tőjéről emlékezik meg imaszerű fohászban. 
Elismeri a fehérmegyei tanítók rátermettségét 
és társadalmi, szellemi munkálkodását s dicsérő 
szavakban ünnepli Gőbel János György tb. 
elnök bokros érdemeit a tantestület fölvirá-
goztatása tekintetében, mert a tantestület 
ünnepe egyúttal Gőbel J. Györgynek is ünnepe, 
munkálkodásának eredménye: az ő kitartó 
buzgalmának eredménye. Szirbek József tant. 
elnök hálás szavakban mond köszönetet a 
megemlékező szavakért s indítványozza, hogy 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
ministert táviratilag üdvözölje a díszgyülés, 
minek helyeslése után felolvassa a táviratot. 
Ezek után Gőbel János György igazgató, a 
díszgyülés ünnepi szónoka mondotta el nagy 
figyelemmel hallgatott, lendületes beszédét. 
Indítványozta, hogy a jubileum emlékére 
mondja ki a tantestület első sorban, hogy az 
Eötvös-alapba minden egyes tagjával tagul lép 
be s másodszor, hogy az egyesület tagjainak 

gyermekei számára a Tanítók Házában 4000 
koronás alapítványt tesz. (Lelkes éljenzés és 
„elfogadjuk" kiáltás.) Az alapítvány módo-
zataira vonatkozólag a közgyűlésen fog bővebb 
javaslattal előállani. — Gőbel János nagy 
lelkesedést keltett remek beszéde után Tóth 
Ferencz elszavalta Chalupka Rezső „ Ünnep-
napon" czímű költeményét. A minden tekin-
tetben sikerült díszgyülés az elnök köszönet-
nyilvánításával befejeztetett. D. u. 1 órakor 
lakoma volt, a melyen a főispán is megjelent. 
Fölköszöntőkben természetesen nem volt hiány. 
A lakoma után sétahangversenyt, majd este 
jól sikerűit tánczmulatságottartottak tombola-
játékkal. A mulatságon egész Székes-Fehérrár 
jelen volt s csak belépti díjakból 600 frtot 
vettek be, tombolajegyekből pedig közel 300 
forintot. — Az évi rendes közgyűlés hétfőn 
volt ugyancsak a vármegyeház nagytermében. 
Szirbek József elnök megnyitván az ülést, 
bemutatja Ilucsek Imre újonan kinevezett kir. 
s.-tanfelügyelőt, ki szép szavakban üdvözli a 
tantestületet. Ezután az elnök előterjeszti évi 
jelentését s e közben lép be a terembe Ujváry 
Béla, a Néptanítók Lapja főszerkesztője, a kit 
az elnök üdvözöl s a gyűlés tagjai éljenzéssel 
fogadnak. Ujváry Béla üdvözli a jubiláló tes-
tületet az Orsz. Bizottság, az Eötvös-alap és 
a Népnevelők Budapesti Egyesülete nevében és 
sajnálatának ad kifejezést, hogy a díszgyü-
lésre elfoglaltsága miatt nem jöhetett. Üdvözli 
a tantestületet 25 éves jubileumi ünnepe alkal-
mával s midőn elismeréssel es magasztalással 
emlékezik meg a testületnek 25 éven tanú-
sított kitartó és úttörő munkálkodásáról, reméli, 
hogy a vezérlők sorában mindenkor ott lesz 
a jövő negyed században is. — Következett 
az előtte való napon elvben elfogadott Gőbel-
féle indítvány tárgyalása. Gőbel János lelkes 
szavakban kifejtette, hogy indítványának 
megtételénél főintencziója az volt, hogy 
egyikünk a másikon segítsen s egymást nehéz 
anyagi helyzetünkben támogassuk. Kimutatja a 
forrásokat, a melyekből az egyesület a 4000 
koronát már 1900 január elsején befizetheti 
az Eötvös-alap pénztárába. Erre a czélra véli 
fordíthatónak a IY. árvaházi alapítványra 
eddig begyült 801 frt 91 krt s a Mantz 
János-féle alapítványnak (4000 frt) ez ideig 
kapott 414 forint 37 kr kamatját, mivel az 
alapítvány mindaddig rendeltetésének át nem 
adható, míg a fölebhezés alatt álló pör vég-
leg el nem dől. Ez összesen 1216 frt 27 krt 
tesz ki. A hiányzó összegre vonatkozólag 
pedig indítványozza, hogy a testület segély-
alapjából pótoltassék, kikötvén, hogy a pör 
eldőltéig a Mantz-féle alapítványi összeg 
kamata megtérítéséül a segély-alapnak fizet-
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tessék te. Ismerteti az Eötvös-alap új 
alapszabályait és ajánlja a tagoknak, hogy 
azokat behatóbb tanulmányozás alá vegyék, 
hogy az alapnak üdvös hasznáról és nemes 
czéljáról meggyőződjenek. Beszédét lelkes 
felszólítással végzi. (Az Eötvös-alap új alap-
szabályainak ismertetését országszerte ajánl-
juk követésre. Szerk.) A közgyűlés Gőbel 
János tiszteletbeli elnöknek nemeslelkü tevé-
kenységeért jegyzőkönyvi köszönetet szava-
zott. Ezután Ujváry Béla szerkesztő kért 
szót. Reményét fejezte ki, hogy kormányunk 
Wlassics minister hathatós közbenjárására 
a magyar tanítóságnak a Tanítók Háza léte-
sítésére irányult törekvéseit anyagilag is 
támogatni fogja. De, ha a közoktatásügyi 
minister át is venné az Eötvös-alap által 
megvásárolt Tanítók Házát, a fentartás gondjai 
mégis csak az Eötvös - alapra hárulnának. 
Ezért kell a tanítóságnak, mint egy embernek, 
az Eötvös-alap köré sorakoznia s a ki nem 
teheti, hogy részesjegyeket vásároljon, lépjen 
be mint évdíjas tag az Eötvös-alap kötelékébe. 
De lépjen be lehetőleg minden magyar tanító, 
ezzel is dokumentálva az összetartást, a kar-
társi együttérzést. A fehérmegyei tanítóegye-
sületnek ugyan nincs szüksége ez irányban 
buzdításra, de szeretné, ha meghallanák szó-
zatát a tanítók az egész országban, mert 
lélekemelő látvány volna az, ha a magyar 
tanítóság a kartársi szeretet és az egyetértés 
nagy eszméjében találkoznék. Méltó volna ez 
a Tanítók Háza intézményéhez, de méltó 
volna magához a tanítósághoz is, mely men-
nél inkább megbecsüli önmagát, annál inkább 
követelheti, hogy a társadalom is megbecsülje 
nemzeterősítő munkáját. — Ennek az éljen-
zésekkel és tapsokkal félbeszakított beszédnek 
oly nagy hatása volt, hogy az elnök, a köz-
ponti választmány tagjaival még a beszéd 
tartama alatt tartott rövid tanácskozás után 
azt indítványozta, hogy az egyesület Ujváry 
Bélát, a Néptanítók Lapja szerkesztőjét tisz-
teletbéli tagjává válaszsza meg. Riadó éljenzés 
és zúgó taps volt a válasz erre az indítványra. 
A hatás még más mozzanatokban is jelent-
kezett. Előlépett egy pusztai tanító (Tóth 
István) és kijelentette, hogy mint vendég 
volt csak jelen a közgyűlésen, de a most 
elmondottak után belép az egyesület rendes 
tagjai sorába s a Tanítók Házára azonnal 
10 koronát tesz le az elnök kezébe. Magó 
Károly pedig azt indítványozta (s el is fogad-
ták), hogy az a határozat, hogy a fehérmegyei 
tanítótestület minden tagja belép az Eötvös-
alapba, küldessék meg az ország minden 
tanítóegyesületének és szólítsák föl az összes 
tanítóegyesületeket hasonló határozat kimon-

dására. Végül Gőbel Jánosnál 50-en írtak alá 
ötvenkoronás részesjegyeket. (Hiszszük, hogy a 
fehérmegyei fényes példa buzdítólag fog hatni 
országszerte. Szerk.) — Következett a kitűzött 
pályadíjak odaítélése. Az első díjat (40 kor. 
arany) Mészáros Sándor polg. tan., javító-int. 
családfő, lapunknak is munkatársa, a máso-
dikat (20 kor. arany) Tausch Ráfael nyerte 
és azonkívül 2 pályamunkáért külön-külön 
dicséretet Mészáros Sándor nyert. Atárgysorozat 
utolsó pontját az időközben megüresedett 
helyekre választás képezte, mely egyhangúlag 
történt. Az Országos Bizottságba kiküldettek: 
Gőbel János György, Szirbek József, Herder 
Károly, Kocsi Mayer Gyula és Pusztai József. 
Főpénztáros lett Sólyom Lajos, ellenőr Óvári 
Varga Dániel. Az ülés folyamán a tantestü-
letet táviratilag üdvözölték Zsilinszky Mihály 
államtitkár és dr. Axaméfhy Lajos ministeri 
tanácsos, a kiket a gyűlés lelkesen megéljen-
zett. Ezzel, indítványok hiányában, befejező-
dött a Il-ik nap gyűlése s Ujváry Béla tb. 
tag ünnepléséi-e rögtönzött bankettre gyüle-
keztek a tagok a Turmayer-féle vendéglőbe, 
a hol egyik lelkes felköszöntő a másikat 
érte. (—r.) 

cv. A sárosmegyei ált. népnevelőegyesü-
le t szeptember 21-én tartotta meg f. é. 
közgyűlését, a melyen mintegy 300-an vettek 
részt. Ott volt a vármegye közkedvelt főispánja: 
Szinyei-Merse István, a vármegyének a nép-
oktatásért sok jót tevő alispánja: Tahy József, 
az „ Eperjesi Széchenyi kör" népnevelési szak-
választmányának elnöke: Ghillány József kir. 
tanácsos, Matavovszky Béla kir. tanfelügyelő, 
Schmidt Gyula és Köszeghy Sándor ország-
gyűlési képviselők, Eperjes város tanácsának 
képviseletében: Magyar József főjegyző, a 
róm. kath., gör. kath., ág. ev. egyházak lel-
készei stb. A gyűlés a Széchényi-kör díszes 
nagytermében folyt le. Láng Mihály, az egye-
sület elnöke a felelősséget fejtegette, a mely-
lyel a népnevelő, (óvónő, tanító, tanítónő) 
hivatása teljesítésénél Istennek, hazájának és 
a gyermekvilágból fejlődő érett korú emberi 
társadalomnak tartozik. Részletesen jelezte 
ama feladatokat is, a melyeket a népnevelő-
nek mint a nemzeti kultura legnemesebb esz-
közének meg kell oldania. Végül köszönetet 
mondott az előkelő vendégeknek a ragasz-
kodásért és vonzalomért, a melyet megjele-
nésükkel a vármegye egyik legfontosabb kul-
turális intézménye s ennek munkásai iránt ez 
alkalommal is tanúsítottak. A megnyitó beszéd 
után az elnök felolvasta az üdvözlő sürgö-
nyöket és leveleket. A közgyűlést sürgönyileg 
üdvözölték: dr. Berzeviczy Albert valóságos 
belső titkos tanácsos, Zsilinszky Mihály 



35. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

államtitkár, Péterfy Sándor, mint az „Országos 
Eötvös-alap", Lakits Vendel, mint a „Tanítók 
Országos Bizottság u-ának elnöke stb. A köz-
gyűlés az elsorolt üdvözleteket nagy lelkese-
déssel fogadta s elhatározta, hogy erről 
köszönő iratban értesíti az egyesület előkelő, 
kiváló tisztelőit. Kovács György lemesi áll. 
isk. tanító remek emlékbeszédet tartott néh. 
dr. Füzy Béla kir. tanfelügyelő s egyesüle-
tünk tiszteleti elnöke felett A közgyűlés 
FüzyBéla dr. emlékét jegyzőkönyvileg megörö-
kítette, a szónoknak pedig tartalmas beszédéért 
köszönetet mondott. — Láng Mihály a Tanítók 
Házáról tartott szabad előadást. A gyűlés 
tagjainak lelki szemei elé idézte Eötvös József 
br. életét, lelkét; elmondta, mint szállott ez 
át a mi halhatatlan mesterünkbe, jó atyánkba, 
Péterfy Sándorba, Lakits Vendelbe, Varga 
Istvánba, Ujváry Bélába, Vass Mátyásba s a 
többi jelesek százaiba; mint teremtette meg 
Péterfy Sándor a Eötvös József báró szelle-
mének a hatása alatt az Eötvös-alapot, az 
ingyen asztalt és most a Tanítók Házát. 
„Adjátok filléreiteket testvéreitek nyomorgó 
özvegyeinek, rongyokban járó árváinak. Jöj-
jetek ide véremnek vérei, lelkemnek részei, 
ti tanítógyermekek, hogy ne éhezzetek 
tovább! Jöjjetek ide a szabadasztalhoz! Gyűl-
jetek hozzám tanítók gyermekei! Költözzetek 
e házba, hogy ne kelljen fáznotok. Szél, eső, 
vihar benneteket ne érjen! Jöjjetek, jöjjetek 
ide hozzám, azt akarom, hogy ti, tanítógyer-
mekek, Isten dicsőségére, édes hazánk javára 
Istentől nyert kiváló tehetségtekkel érvénye-
süljetek. Azt akarom, hogy a természet öléből 
merített, magasra szálló lelketekkel megnyis-
sátok nemzetünk hitét, erkölcsét." így tett, 
így beszélt, a mi jó Péterfy Sándor atyánk, 
mióta néptanítóvá lett, mióta Eötvös József 
báró halhatatlan lelke beléje szállott. És a 
mi anyagilag szegény, de erkölcsileg gazdag 
vármegyénk népnevelői egy szívvel, lélekkel 
elhatározták, hogy a „Tanítók Háza" javára 
4000 koronás alapítványt tesznek s az alap-
szabályok értelmében egy szobát, a nemzeti 
közművelődés egyik legkitűnőbb vezére, dr. Ber-
zeviczy Albert v. b. t. tanácsos nevéről nevez-
zenek él; hogy egyidejűleg Eperjesen megvetik 
a vármegyei tanítógyermekek otthonát, önmagu-
kat megadóztatják, minden tag mindaddig 
évi 2 frtot fizet, míg az alapítványt az egyesü-
let teljesen nem törleszti s Eperjesen a tanító-
gyermekek otthona fel nem épült. Az egye-
sület tagjai iskolai ünnepélyek rendezése, ado-
mányok gyűjtése s minden más helyes módon 
gyarapítják az alapítványhoz szükséges jöve-
delmeket. A bármi czímén és módon befolyó 
jövedelmek egyenlő arányban megoszlanak a 

4000 koronás alapítvány s a vármegyei otthon 
között. Ismerve a sárosvármegyei népnevelők 
lelkesedését és kitartását, határozottan mer-
jük állítani, hogy 5—6 év alatt testet fog 
ölteni mind a két gondolat. — Schönviczky 
Gyula kapronczai állami tanító az eszme 
magasztosságától áthatva, a közgyűlés elé 
lépett s azt mondá: „Tettel akarom bebizo-
nyítani, hogy az eszmét szeretem s a tanítói 
fizetésemből ezennel félajánlok 50 frtot." —• 
Kovács János lemesi tanító még a tavaszi 
hónapokban 100 frtot ajánlott fel. — Schön-
viczky Gyuláné arról tartott felolvasást, hogy 
megkövetelhetjük-e az óvónőtől, ha igen, 
hogyan és mily mértékben, hogy reggeltől 
estig védje, óvja a gyermekeket, főképen 
falun ? A mely falusi, vagy pedig szegényebb 
szülők gyermekei által látogatott városi kis-
dedóvóintézet e követelménynek nem tesz 
eleget, annak nincsen létjogosultsága. A 
szép felolvasás a „Kisdednevelés"-ben fog meg-
jelenni, felhívjuk reá már most is a Néptanítók 
Lapja olvasóinak figyelmét. Csontos Alajos, 
a bártfai állami iskola igazgató-tanítója az 
osztott népiskola tanítástervéről értekezett. 
Határozati javaslatát a közgyűlés egy-két 
módozattal elfogadta. Csontos Alajos határo-
zati javaslatával különösen a nemzeti nevelés 
feltételeit s a népiskola nevelő hivatását 
domborította ki. Végül indítványokat tárgyalt 
a közgyűlés, nevezetesen Fleischmann Mózesné 
indítványára a központi választmány kezébe 
veszi a tömeges névmagyarosítás munkáját; 
Baáb Juliska megválasztatott a kisdedóvói 
szakosztály pénztárosának; a közgyűlés kö-
szönőiratot intéz a , „Széchenyi-körhöz" a 
nyújtott jutalmak és segélyekért. A tiszti-
kar csekély változtatással a régi maradt. 
Alelnök lett Bakajsza György, jegyző Schmir-
macher Adolf, elnök, főjegyző, pénztáros 
a régi. Miután az elnök legmelegebben 
köszönetet mondott a királyi tanfelügyelőnek 
a jóakaratért, a melyet minden alkalommal 
az egyesület s tagjai iránt tanúsított az 
1899. évi közgyűlést berekesztette. Gyűlés 
után az egyesület tagjai közebédre jöttek 
össze, a hol azután vigan töltötték el a 
délutánt. 

$ Bács-Bodrogvármegye községi tanító-
egyesülete Zentán tartotta őszi közgyűlését, 
melyet Molnár Ferencz egyesületi elnök 
igen szép beszéddel nyitott meg. Az elnök 
megnyitó szavainak elhangzása után Buday 
Dezső dr. zentai polgármester üdvözölte Zenta 
város nevében a közgyűlést. Hazafias érzel-
mektől áthatott remek szónoklata gyújtó 
hatással volt a közgyűlés tagjaira, kik a 
beszédet perczekig tartó tapssal és éljennel 
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fogadták. Ezután Móra István, a mi kedves 
költőnk, az Orsz. Bizottság és az Eötvös-alap 
részéről mondta el üdvözletét s átadta Béterfy 
Sándor üzenetét, a mit a közgyűlés viharos 
éljenzéssel és tapssal vett tudomásul. A járás-
körök jelentéseit, a melyeket egyhangúlag 
tudomásul vettek, Zatskó Alajos egyesületi 
jegyző terjesztette elő. — A háziipar meg-
honosításáról és terjesztéséről Novoszel János 
zentai kartárs tartott sikerült szabad előadást. 
Előadó a közgyűlés élénk érdeklődése mellett 
tátgyalta e nagyfontosságú társadalmi tételt. 
A közgyűlés a kifejtett irányelveket, eszkö-
zöket és módokat elfogadta s kimondja: 
1. hogy a háziipar terjesztése hazafias és 
erkölcsi kötelesség; 2. hogy az minden alkal-
mas helyen meghonosítandó s ezért külön 
tanfolyamok állítandók a tanító irányítása és 
felügyelete mellett. — A második tétel a népisk.-
ban czélszerüen használható költemények össze-
gyűjtéséről szólt s ezt Németh Imre b.-gom-
bosi tanító adta elő szabadon. Kerekded és 
meggyőző előadása alapján élénk vita után a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta határozati 
javaslatát s kimondja: 1. hogy pedagógiai 
elvek alapján a gyűjtést az összes tanítók 
eszközöljék. A tanítótestületek gyűjteményét 
felülbírálja a járási, ezt a megyei bizottság s 
mindkettőjét a „M. T. Orsz. Bizottsága", a 
mely a versgyűjteményt kiadja s az ebből 
fenmaradó tiszta hasznot a ,Tanítók Házára" 
fordítja. Gyurcsán István szabadkai kartársunk 
a tantervrevizióra vonatkozó javaslatát a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután az 
üdvözlő telegrammok olvastattak fel. Ilyet 
dr. Wlassics Gyula m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi minister, Zsilinszky Mihály állam-
titkár, dr. Axaméthy Lajos ministeri tanácsos 
és Czirfusz Ferencz nyug. kir. tanfelügyelő, 
kir. tanácsos küldött. Valamennyit lelkes 
éljennel fogadta a közgyűlés. Az egyesületi 
élet fejlesztése cz. tételnél Harsúnyi János 
főjegyző előterjesztésére kimondja, hogy fen-
tartandóknak tartja továbbra is a hivatalos 
egyesületeket, a melyek szakosztályokra osz-
tandók. Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
ügyét Nagel Sándor bajai tanítóképezdei 
tanár adta elő. Lelkes szavakkal festette ezen 
ügy fontosságát s kéri annak a megyei taní-
tósághoz méltó támogatását. A közgyűlés 
kitörő lelkesedéssel fogadta el javaslatait, u. i.: 
1. Belép az Eötvös-alap kötelékébe 400 frttal 
alapító tagként. 2. Az 1542 frt 65 krt tevő 
Czirfusz-alapot kiegészíti 2000 frtra s az 
alapitó nevén ez lesz első szoba-alapítványa a 
Tanítók Házában. 3. Megkeresi a vármegye 
törvényhatóságát, minden egyes községét, és 
egyesületét, hogy az Eötvös-alapra adományoz-

zanak. 4. Felkér minden tanár- és tanító-
egyesületet, hogy egy-egy 25 frtos részes-
jegyet írjon alá. 5. Fölhívja minden tanítóját, 
hogy egy-egy 25 frtos részes-jegyet 5—5 frtos 
részletekben váltson meg. 6. Hangversenyeket, 
szini- és más előadásokat rendeztet az Eötvös-
alap javára. 7. Állandó gyűjtő-bizottsággá 
alakul s ennek hatáskörét irányító ügyrendjét 
az egyesület alapszabályaiba illeszti. S hogy 
eme határozatának nagy erőt kölcsönözzön a 
közgyűlés, tagjai közül 76 azonnal aláírt 
1900 frtot. Rövid idő múlva az egyesület 
összes tagjai megfelelnek eme önmaguk iránti 
kötelességüknek is s megyénk tanítói büszkék 
lehetnek arra, hogy méltók maradtak elő-
deikhez, s nem lesz miért szégyenkezniük az 
utódok előtt. — A „Bácskai Tanügy" szer-
kesztőségének jelentését a közgyűlés helyes-
lőleg tudomásul veszi s működésükért köszö-
netet szavaz. A M. T. Orsz. Bizottságába 
kiküldött képviselők működéséről Forray 
Ferencz zentai igazgató számolt be. Jelentését 
örvendetes tudomásul veszik s a jövő évre 
képviselőkül megválasztatnak: Nagel Sándor 
tanítóképző-intézeti tanár Bajáról, Novoszel 
János és Forray Ferencz igazgatók Zentárói, 
Mesznerits Ferencz igazgató és Betonszky 
József Szabadkáról, Pisztora József polg. isk 
igazgató Ó-Becséről és Zatslió Alajos Gombos-
ról. A jövő évi közgyűlés tételei: 1. Megha-
gy andók-e az évi záróvizsgálatok jelen formá-
jukban? 2. A tanulók szórakozottságának meg-
szüntetéséről. 3. Egy szabadon választott 
tétel. A jövő évi közgyűlés helye Baja. 
Molnár Gábor b.-gombosi kartárs névmagya-
rosítási indítványát a közgyűlés egyhangúlag 
s lelkesedéssel elfogadta s ebbeli határozatát 
pártolólag átküldi a járáskörök elnökeinek. 
D. u. 6 órakor az egyesület néhai alelnöke: 
Czehe Győző sirját koszorúzta meg. Az egye-
sület elnöke tartotta a gyászbeszédet, Móra 
István a saját és Szigeti Imre a Harsányi 
János főjegyző által írt alkalmi költeményt 
szavalta. (Z. A.) 

± A niarostoi'davármegyei ált. tanító-
testület kiskiiküllővidéki járásköre Kibéden 
tartotta őszi rendes közgyűlését. Lőrinczi 
Dénes tartalmas, általános lelkesedést keltő, 
megnyitó beszéde után, — melyben örömmel 
adja elő, hogy a körnek a felekezetektől és 
községektől átvett áll. tanítók méltányosabb 
fizetésrendezése érdekében tett Indítványát az 
Orsz. Bizottság elfogadta — az előző gyűlés 
jegyzőkönyve hitelesíttetett. Majd Burián 
Albert kibédi áll. tanító tartotta meg gya-
korlati tanítását, melyet a gyűlés teljesen sike-
rültnek nyilvánított. Nagy János áll. tanító 
a Kun L., Fülöp S. és Csath A. kunágotai 
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tanítók által írt gazd. ism.-isk. olvasókönyvet 
ismertette röviden s kartársai figyelmébe aján-
lotta. — É. Kemény f f y Katinka kibédi áll. 
tanítónő a tanítók önképzéséről tartott szép 
felolvasást, a melynek minden sora rávallott 
a gyakorlott Írónőre. A gyűlés hálás köszö-
netet szavazott a felolvasónak s egyúttal fel-
kérte, hogy miután felolvasásában több rend-
kívül fontos eszmét pendített meg, dolgozza 
ki azokat indítvány alakjában a megyei köz-
gyűlés elé való terjesztés czéljából. — Pataky 
József sóváradi ev. ref. tanító szépen sikerült 
szavalatával nyújtott élvezetet a gyűlésen meg-
jelenteknek. — Bodoni László a földrajzból, 
Kiss Elek a növénytanból olvasott fel gonddal 
kidolgozott leczketervet. — Az indítványok 
során Burián Albert indítványozza, hogy 
Péterfy Sándornak, Lakits Vendelnek, Ujváry 
Bélának, György Aladárnak, dr. Göőz József-
nek és Józsa Mihálynak, mint a kik a Taní-
tók lláza létesítése körül nagy érdemeket 
szereztek, fejezze ki a gyűlés hálás köszö-
netét; hadd tapasztalják ott a központban 
apostolkodók, hogy az ország legtávolabbi 
részében, a legkisebb faluban is hálával gon-
dolnak rájuk. Ezzel kapcsolatban ugyancsak 
Burián A. felhívta kartársai figyelmét az 
Eötvös-alapra, mint a mely olyan intézménynyé 
fejlődött, hogy most már úgyszólván egyetlen-
egy szegény, de tehetséges tanítógyermeket 
sem bocsát el segély nélkül. (Bár csak úgy 
volna! De fejlődhetik olyanná, ha minden 
magyar tanító fölkarolja. Szerit.) A gyűlés 
lelkesedéssel fogadja az indítványt s ez ügy-
ben fölterjesztést intéz a megyei tanítóegye-
sülethez. Az egyesület beléletére vonatkozó 
dolgok elintézése után a gyűlés véget ért. 

A szombathelyi egyházmegyei r. kath. 
tanítóegyesület Szombathelyen tartotta meg 
XVI. rendes évi közgyűlését. Barabás György 
egyesületi elnök megnyitó beszéde után 
Fejes János pénztáros terjesztette be jelen-
tését; 1899. aug. 31-én az alaptőke 6278 frt 
60 kr. Fejes János indítványára elhatározzák, 
hogv Széli Kálmán ministerelnökhöz és Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
memorandumot nyújtanak be küldöttségileg, 
melyben kérelmezik, hogy az 1893. évi 26. 
t.-cz -ben félremagyarázhatlanul parancsoló-
lag intézkedő 8. §. értelmében a kántori 
javadalmat is úgy tekintsék mint tanítói fizetést 
s mint ilyen a kántortanítók nyugdíjigé-
nyeibe az 1891. évi 43. t.-cz. 4. §-a a) és e) 
pontjai értelmében annyival is inkább beszá-
míttassanak, mert a most hivatkozott törv. 
4. §-a e) pontja szerkesztésénél fogva is a 
régen alapított iskolamesteri állásokra vonat-
kozhatik. De egvúttal kérelmezik azt is, hogv 

O«/ ' Ot' . 

ha a kántortanítók kántori javadalma egy-
általán a törvény parancsszerű intézkedése 
daczára sem tekinthető tanítói fizetésnek a 
nyugdíjigény megállapításakor, akkor az 1893. 
évi 26. t.-cz. 8. §-a az országgyűlés által 
hatályon kívül helyeztessék. Ezzel az indít-
ványnyal kapcsolatban Barabás György elnök 
indítványát is elfogadták, melynek értelmé-
ben a főtiszt, egyházmegyei hatósághoz kér-
vény intéztessék az irányban, hogy az eddigi 
gyakorlathoz képest ezután is kegyeskedjék 
az államsegélyért való folyamodásokhoz bele-
egyezését megadni, mivel ennek megtaga-
dása a tanítóknak érzékeny anyagi hátrá-
nyára volna. Ezután következett a közgyűlés-
nek egyik legéletrevalóbb tárgya: a Tanítók 
Házának ügye. Kenyeres Károly kondorfai 
tanító terjeszti elő az őrségi kerületnek ez 
ügyben hozott indítványozó határozatát. 
Lelkes hévvel és a legbensőbb meggyőződés 
hangján adja elő nézetét ez ügyben. Igen 
szépen ecseteli a tanító aggodalmát, melyet 
gyermekei jövője miatt ki kell állania. Meg-
okolja, hogy miért adják a tanítók inkább 
tudományos pályákra gyermekeiket és nem 
az iparos pályára. Azért, úgymond, mert a 
tudományos pálya felel meg legjobban a 
tanító gyermekei hivatásának és lelkületének, 
mert ezen a pályán legkönnyebben kiképez-
tetheti a tanító gyermekeit az egyház, a tár-
sadalom és egyesek segítségével. Nem kell azon-
ban — folytatja tovább — mindent az egyház-
tól és társadalomtól várni. Nem szabad önzők-
neklenniökatanítóknak, áldozatotkell hoznunk, 
mert ez egyúttal ideális hazafiság is, segíteni 
szegény tanítótársainkon. A gyermekek, a kiket 
így ki fognak taníttatni a tanítók, bizonyára 
meg fogják a vett jótéteményt hálálni. Ez 
okból ajánlja az őrségi kerület indítványát 
elfogadásra. A szónokot lelkes szavaiért szá-
mosan üdvözlik. Utána Barabás István vas-
vári főtanító szólal fel, a ki pártolja ugyan 
az előtte szóló indítványát, egyúttal azonban 
azt is indítványozza, hogy a tanítók legyenek 
tagjai az országos Eötvös-alapnak és a buda-
pesti Tanítók Házának, miután a budapesti 
tanítói kar a tanítók érdekeit melegen fel-
karolja. Az elnök kijelenti, hogy az előtte 
szóló szavai indítvány tárgyát nem képezhe-
tik, hanem csak mint lelkesítő szavak tekin-
tendők. Bó'thy László, Böröcz Mihály és 
Kenyeres Károly hozzászólása után a köz-
gyűlés elhatározza, hogy a Tanítók Háza 
ügyében kiküldött négyes bizottságot kiegé-
szítik minden egyes körből választandó egy 
taggal. Ennek lesz feladata a jövő köz-
gyűlésig alapszabály-tervezetet ez ügyben elő-
készíteni. Ezután a pályázatokra került a sor. 
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A mult évbeu kijelölt pályatételekre: 1. Minő 
haszonnal jár a közgyűlések tartása ? — be-
érkezett 2 pályamunka, ezek közül az egyiket 
2 darab aranynyal jutalmazták; szerzője: 
Kovács Sándor saági kántortanító; a 2. dicsé-
retet nyert; szerzője: Háfner István német-
cseneri kántortanító. 2. Hogyan nevelhetjük a 
gyermekeket lelkiismeretességre? — beérkezett 
3 pályamunka; ezek közül a harmadikat 
1 darab aranynyal jutalmazták; szerzője: 
Veér Géza pálfai tanító. A 3. kérdés: „A 
térkép ismertetése a népiskola 3. osztályában11 

meddő maradt. 
(7/ A debreczeni ev. ref. egyházmegyei 

tanítótestület szept. hó 20-án tartotta Eitókh 
István tanítótestületi elnök elnöklete alatt 
rendkívüli közgyűlését, melynek egyedüli 
tárgyát ez év aug. hóban Derecskén 
tartott közgyűlés által e gyűlés elé utalt 
„Tanítók Háza" ügye képezte. Eitókh István 
tanítótestületi elnök lelkes megnyitó be-
szédében hívta föl a szép számmal megjelent 
testületi tagokat, hogy ez ügyre vonatkozó 
véleményeiket nyilvánítsák. Tanítótestületünk, 
hosszas eszmecsere után, Didházy Kálmán 
indítványa folytán kimondta, hogy: „A debre-
czeni ev. reform, egyházmegyei tanítótestület 
(Debreczen kivételével) a „Tanítók Háza 
szervezéséhez, illetőleg fentartási költségeihez 
egyelőre 1000, azaz egyezer koronát ad; s ez 
összeget 10 évi egyenlő részletben fogja az 
az 1900-ik évtől kezdve az „Eötvös-alap" 
pénztárába testületi elnöke útján befizetni." 
Ezzel kapcsolatban ugyancsak Dulházy Kál-
mán indítványára egyhangúlag azt is kimondta 
tanítótestületünk, hogy a „Magyarországi 
Tanítók Országos Bizottságá"-ba is a jövő 
1900-ik évtől fogva belép s a tagsági díját — 
tagjainak száma után — ugyancsak testü-
leti elnöke útján juttatja a „M. T. 0 . B." 
pénztárába. Tanítótestületi gyűlésünk mindkét 
határozatáról jegyzőkönyvi kivonaton fogja 
úgy az „Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő köz-
ponti orsz. bizottság"-át, mint a ,M. T. 0. 
B."-nak elnökségét értesíteni. Hogy testüle-
tünk nagyobb összeggel nem járulhatott a 
„Tanítók Háza" költségeihez, annak oka 
abban rejlik, mert a debreczeni egyházmegye 
területén működő tanítók és tanítónők két, sőt 
három tanítóegyesületnek is tagjai, hol szin-
tén fizetnek tagsági díjat; ehhez járul még 
az 50.000 koronát meghaladó egyházmegyei 
tanítói gyámintézetünk, melybe fizetésünk 
1° o-át fizetjük. Innen van aztán, hogy az 
egyházmegyénk területén, itt az Alföldön a 
máskülönben meglehetősen díjazott tanítók 
jövedelmei sokfelé igénybe vannak véve. (Bár 
csak minden tanítóegyesülete«»»/^ tenne! Szerk.) 

3 A beregmegyei ált. tanítóegyesület 
szolyvai köre a beregmegyei magy. közműv. 
egyesület gyűlésével kapcsolatban Szolyván 
tartotta meg őszi gyűlését. Magyar György 
korelnök szép és buzdító szavakkal megnyi-
totta a gyűlést s fölhívta a tagokat, hogy 
Szabó Elemér szolyvai igazgató-tanítónak toll-
nokká történt kineveztetése alkalmából meg-
üresedett elnöki állást a kör tagjai töltsék 
be. Titkos szavazás lítján a kör bizalma Le-
viczky Miklós beregszentmiklósi áll. tanítót 
emelte az elnöki székbe, ki a kör bizalmát 
megköszönve, elfogadta a megválasztatást. 
Bihari Gyula szolyvai igazgató-tanító a tör-
téijelemből: a magyarok bejöveteléről tartott 
tanítást, melyet — Patalei György, Markosné 
Cs. Anna szép bírálata után — a kör tagjai 
sikerültnek nyilvánítottak. — Leviczky Miklós 
„Az állami iskolai gondnokságok s azok 
hatásköréről" tartott felolvasást, véleménye: 
a gondnokságok kezéből az iskola szel-

O O 
lemi ügyeinek ellenőrzését ki kell venni. 
Dobos János hársfalui felekezeti tanító „A 
vallásos nevelés" cz. felolvasása, a mennyiben 
a közművelődési egyesület gyűlése kezdődött, 
a jövő gyűlésre maradt. Kötelességemnek is-
merem megemlékezni azon érdeklődésről, me-
lyet Beregvármegye intelligens közönsége a 
tanügy iránt tanúsít. A gyűlésen ott láttuk 
Kuliszeky Ernő tanfelügyelőn kívül Varga 
Sándor tiszti főügyészt, Bartha Ödön ország-
gyűlési képviselőt, Balajthy Mór szolyvai 
főszolgabírót, Cseh Lajos Munkács város pol-
gármesterét, Eónay erdőfelügyelőt, Sárkány 
Gábor tan.-egyesületi elnököt, Szalay Istvánt 
a „Munkács" szerkesztőjét, stb. Mind a két 
gyűlés meleg érdeklődések mellett folyt 
le s valóban elmondhatja mindenki: szive-
met nemes magvakkal, lelkemet tudással 
terheltem, gyönyörködtem és élveztem. 
A kir. tanfelügyelő ajánlatára a magyar nyelv 
tanításában legszebb eredményeket feltüntető 
tanítók közül a közműv. egyesület által a 
következők jutalmaztattak: A „Nemzeti Ka-
szinó" 70 koronás díját Nyiri Ignácz vár-
palánkai állami ig.-tan., a „Halász Ferencz" 
jutalomdíjat (50 korona) Pékh János váraljai 
tan., 40—40 korona jutalmat kaptak : Magyar 
György dunkófalui áll. tan., Csorna János, 
Pavuk János ignéczi, Lichty János ilosvai 
g. kath. tanítók, Lengyel Gábor kövesdi, 
Bacskó Gyula kisfaludi, Pataki György holu-
binai, Seresné-Vadiczka Gábriella szolyvai, 
Glass Mária bilkei és Fodor István alsó-
hraniczai áll. tanítók, Eozim Ervinné bereg-
szentmiklósi, Bardos Paula szolyvai közműv. 
egyesületi óvónők. (O . . i) 
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Október (>. 
Gyúlj s lángolj előttem éjnek szövétneke: 
Képzelet!. . s világíts éjek éjeiébe; — —-
Nem messze Világos végzetes terétől 
Hozd a kis temetőt bús lelkem elébe . . . 
Hadd lássam az éj et, a mely ott feketül, 
Halljam a csendet, mi szent hamvak felett ül. 

Éjfél van!.. Az eget fénylő csillagival 
A Maros folyama kebelén ringatja, 
Egyhangú morajjal dalt diídol magában, 
Mint bölcső fölött az elszunnyadó dajka . . . 
A lassú morajba mintha zaj vegyülne, 
Mintha bitót látnék, s golyó süvöltene! . . . 

Majd bűv' jeladásra a föld ím megnyílik, 
Rozsdás rabbilincs csörtj, nyikorg ajtó-závár; 
S dicsfény koszorúval lép ki rejtekedből 
Tizenhárom magyar — fényes aradi vár!. . . 
S midőn vértől ékes a dicsők homloka, 
— Féltárul élőttök — félistenek előtt — 
A megérdemelt hely — menyország kapuja. 

Jó magyarom! . . . ki azon szentélt a helyen 
Síró, könyes szemmel most az ugart szántod, 
S izzadó homlokod gyöngyverejtékével 
A gazdag barázda göröngyét áztatod: •— — 
Ájtatos ima közt borulj le a földre, 
— Aldd meg emléküket a szent vértanúknak — 
S testvér-csókot hints ott minden picziny rögre. 

(Kun-Félegyháza.) Zsigmond Konrád. 

A tuberkulózis. 
(.Az iskola szemxaontjából.) 

Mindnyájunk előtt ismeretes az az újabb 
nemes mozgalom, mely oda irányul, hogy az 
emberi élet, egészség, munkaképesség leg-
veszedelmesebb ellenségét egyelőre legalább 
megfékezze, hogy később legyőzhesse. 

Ez a nagy ellenség a tuberkulózis. A „tüdő-
vész" elnevezés ugyan magyar, de nem eléggé 
szabatos, mert ez a nyavalya nemcsak a tüdőt 
emészti meg, hanem az emberi test sok más 
részét is megtámadja. 

A betegség támadása, rombolása, gyászos 
következményei ma már széltében ismeretesek. 

Mint minden pusztító nyavalyának, ennek 
is baczillusa van. Ezek a fertőző lények a 

tuberkulotikus betegnek főleg a köpetével 
kerülnek a levegőbe, a hol sok-sok millió 
számban élnek. Különösen a nagy városok 
levegője tele van a tuberkulózis csiráival. 
Sok a tuberkulózis-baczillus a gyöngykóros 
tehén tejében is. Ezek a csirák részint a 
belélegzés, részint a táplálkozás útján az 
emberi szervezetbe jutnak s ott, ha a fizi-
kumnak nincs elég ellentálló képessége, ha 
az egyén inklinál (hajlamossága van) a tuber-
kulózisra, megkapja e szörnyű betegséget. A 
fertőzést most még, a mikor csak a kezdetén 
vagyunk a védekezésnek, szinte lehetetlen 
kikerülni; mert ezektől a parazitáktól soha-
sem mentes különösen a varosok levegője. 

Nem inklinálnak a tuberkulózisra azok, a 
kiknek erős és egészséges a szervezetük. 
Látszólag erőteljes szervezetek is megkapják 
e bajt öröklés útján. Az orvosok megfigyelése 
szerint azonban a betegség terjedésében sokkal 
nagyobb szerepe van a ragályozásnak. 

Az egészséges, erőteljes ember vére ele-
mészti a beléje jutó tuberkulózis-baczilluso-
kat, a gyenge emberé nem hír velők. A 
beteges testben megfészkelik magukat, tömén-
telen mennyiségben elszaporodnak, a szerve-
zetben bizonyos mérget termelnek, mely méreg 
a megtámadott testrészt megemészti. A tüdő-
nek megtámadott része elhal (benne gümő 
képződik) s ha gyógyító beavatkozás útját 
nem állja rombolásának, a paraziták tovább 
szaporodnak, megszállják, tönkreteszik az 
egész tüdőt s miután a szegény beteget oly 
sokáig sanyargatták, V*— 1 esztendei kín 
után megölik. 

A tuberkulózis leggyakrabban ugyan a tüdőt 
támadja meg, mert a belélegzés útján a leg-
könnyebben hozzáfér a szervezethez s mert 
a tüdő gyakori betegeskedése elősegíti a csirák 
megtelepedését; de a szervezetnek többi 
részei sincsenek tőle biztonságban. Előszere-
tettel telepszenek meg a baczillusok az izü-
letekben (boka, térd, csípő, kéztő-izület), a 
mirigyekben (nyakmirigyek); de nem kímélik 
a csontokat, sőt a lágy részeket sem. Ezekben 
a testrészekben tályogokat képeznek, szét-
roncsolják a megtámadott testrészt, majd 
tovább terjednek, míg a test nagy részét 
meglepik s a beteg általános tuberkulózisban 
(miután testi erői elhagyták, úgyszólván izen-
kint elhalt) meghal. 
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Az újabban nálunk is egyre erőteljesebbé 
váló mozgalom e szörnyű betegség ellen való 
védekezést czélozza. Mert lehet ellene véde-
kezni, sőt a kezdődő tuberkulózis gyógyít-
hatósága is be van bizonyítva. 

A védekezés veleje, hogy távoltartsunk a 
szervezettől minden gyengítő káros befo-
lyást, hogy lépten-nyomon ólálkodó fertő-
zésnek ellentállhasson. Jó táplálkozás, jó 
levegő, munka (lehetőleg a szabadban), az 
életet rövidítő rendetlen életmódtól való tar-
tózkodás, a táplálkozásban kellő óvatosság 
(tartózkodás a nyers, vagy félig nyers táplá-
lékoktól, mint a húsok, tejek élvezetétől), a 
test okos edzése, az időjáráshoz szoktatása, 
tisztaság, jó és elegendő alvás: ime, ezek a 
védekezésnek tényezői. 

Mindezek a dolgok a legtöbb emberre 
nézve nem elérhetetlenek; mert az egészséges 
szülőktől származó szervezet nem nagy igényű. 
A szabad levegőn élő földmíves-munkások 
sanyarú táplálkozás és emésztő életgondok 
mellett is erősek és egészségesek maradnak, 
e nyavalyának ellentállanak, rendesen hosszabb 
életűek lesznek. Legrosszabb a helyzetük az 
egészségtelen műhelyekbe szorított ipari mun-
kásoknak. 

Ha az ember a betegséget minden elő-
vigyázat mellett is megkapja, az a köteles-
sége, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, mert 
a tuberkulózis nem gyógyíthatatlan beteg-
ség. Gyógyíthatatlanná csak abban az eset-
ben válik, ha elhanyagoljuk, elhatalmasodni 
engedjük. Ez esetben a test erőit annyira 
lerontja, hogy a baj tovább terjedésének meg-
gátlása lehetetlenné válik. Mert a gyógyítás 
a baj lokalizálásában áll. 

A szűk mellű ember köhécselése, az izü-
letekben szinte észrevétlenül fellépő fájdalom 
mindig gyanús; különösen azzá válik, ha a 
test fogyni kezd. Ilyenkor orvoshoz kell for-
dulni, hogy a baj elharapódzásának elejét vegye. 

Gyógyít pedig akképen, hogy a betegnek 
mipsugaras, lehetőleg szél- és pormentes leve-
gőt, jó táplálkozást, mérsékelt mozgást rendel, 
így a fogyni kezdő szervezet erőre kap, a 
vér, az egészségesebb vér betokolja, elszige-
teli, továbbterjedésében megakasztja a tuber-
kulotikus képződményt. A korán észrevett 
izületi tuberkulózis gyógyulását akként segítik 
elő az orvosok, hogy a megtámadott test-
részre annak nyugalmát biztosító kötést 
(bandage) alkalmaznak. Ha azonban az izületi 
tályog genyedésbe megyen, csak a megtá-
madott testrész kiirtása segít. Ez is csak 
abban az esetben használ, ha a szervezet 
nagyon el nem erőtlenedett; különben a hosszú 
kínoknak halál a vége. 

Tapasztalásból tudja mindenki, minő ször-
nyű az a baj, a melyről szólok; ámde ma már 
az ií nyilvánvaló, hogy sikerrel lehet ellene 
küzdeni, hogy az emberi nem e nagy ellen-
ségét végre is le fogja győzni. Táplálja e 
reményt Németország dicső példája. A mióta 
ez a nemcsak számerejénél, de kitűnő jellem-
beli tulajdonságainál fogva is nogy nemzet a 
védekezést teljes erővel folytatja, a tuber-
kulózis hanyatlik. 

Ennek a példának követésére határozták 
el magukat azok a kitűnő férfiak, a kik a 
tüdőbeteg-szanatórium eszméjét felszínre hoz-
ták s annak megvalósításán fáradoznak. A 
nagy ellenség ellen folyó küzdelemben részt-
veszen a magyar állam, midőn ama kitűnő 
férfiakat segíti, a védekezés ügyében kiadott 
rendszabályaival kezükre jár. Azok a mindenütt 
látható higiénikus köpőcsészék, azok „A 
tüdővésztől való óvakodásról." szóló, helyes 
magatartásra intő, sok-sok ezer példányban 
kiadott füzetek, illetőleg „Figyelmeztetésiek 
a belügyi kormányzat segítő beavatkozásának 
tényei. 

A küzdelem tehát nálunk is megindult. 
Vegye ki a részét belőle minden müveit magyar 
ember; tehát minden néptanító is. A tanítót 
hivatása is ráutalja, hogy ne nézze közöm-
bösen ezt a nagy és nemes küzdelmet. Neki 
ott kell lennie az elsők között. Miképen segítse 
a társadalmat a védekezés müvében, arról 
is elmondunk rövid pár szóval egyet-mást. 

* 

Mindenekelőtt a baj terjedése ellen hatá-
sosaknak bizonyult óvó-intézkedésekre szok-
tassa rá a gondjaira bizott gyermekeket. Az ő 
birodalma az iskola. Első sorban itt tegye 
meg, a mit meg lehet és meg kell tennie. 

1. Tartsa tisztán az iskolát kívül-belül. 
Szándékosan írom és hangsúlyozom, hogy 
„tartsa", mert ez első sorban tőle függ. Hiába 
nem ő a gondnok, hiába ad évi 5, mondd öt 
forintokat még az állam is egy tanterem egyévi 
tisztántartására, ha a tanító komolyan akarja, 
hogy iskolája kívül-belül mintája legyen a 
tisztaságnak, az lesz. A mit nagy dolagnak 
tartunk, arra rendesen élő tudjuk teremteni a 
fedezetet. Es lehetetlen, hogy a kellő intelli-
gencziával és műveltséggel bíró tanító nagy 
dolognak ne tartaná iskolája tisztaságát; 
hiszen első sorban az ő egészsége és élete 
függ a tiszta helyiségtől. Életének jó részét 
a tanteremben éli le. 

2. A legnagyobb gonddal őrködjék a fölött 
hogy iskolájában mindig a lehető legtisztább 
levegő legyen. A tüzelő-anyag megtakarítása 
végett soha se tűrje az ú. n. „iskolai levegőt", 
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a szénsavnak, kipárolgásnak, pornak azt a 
keverékét, melyhez fogható csak a túlzsúfolt 
börtönökben szokott lenni. A fűtő-anyaggal 
takarékoskodni, a tanítót azzal, hogy tüzelő-
anyagot adnak neki, „melyből az iskola is 
fütendő", a tüzelőanyag megtakarítására utalni, 
merénylet a gyermekek egészsége ellen. Az 
iskola tüzelő-anyaga mindig külön volna keze-
lendő s az ellenőrzésnek az iskola levegőjére is 
ki kellene terjednie. 

3. Szoktatás által nevelje a tanító tisztaság-
szeretetre tanítványait. Nem beszéd kell ide, 
hanem tett. Még a példa is kevés; tett kell. 
Legyen rászorítva, rászoktatva minden gyermek 
a tisztaság gyakorlására, hogy megszokja, 
hogy második természetévé váljék. Nem a 
látás, de a gyakorlás a fődolog. A tisztaság 
fentartása az egész kis társadalomnak közös 
kötelessége. Teljesíteni kell ezt egyenkint és 
egyetemlegesen. E kötelesség teljesítésében 
mindenki csélekvőleg veszen részt. 

Hogyan, miképen kelljen a tanítónak eljár-
nia, hogy a tisztaság erényének gyakorlásába 
az összes tanulókat belevonja, ennek a kér-
désnek tüzetes fejtegetésére ezúttal ki nem 
terjeszkedhetem. A t. szerkesztő úr szives 
engedelmével erről külön szólok. 

4. A gyanús gyermeket vétesse a tanító 
orvosi vizsgálat alá s eltávolítása iránt a 
szükséges lépéseket nyomban tegye meg. Ha 
a szanatórium létesül, tegyen meg minden 
lehetőt, hogy a tuberkulotikus gyermeket 
bejuttassa. Addig is lássa el tanácscsal a 
betegnek szüleit. Kösse a szivükre, hogy a 
mennyire csak tehetik, tartsák a beteget 
tiszta és napos levegőben, táplálják jól (tej, 
tojás, hús, pirított kenyér). Magától értetik, 
hogy ezek a jó tanácsok csak ideiglenesek; 
a gyógyítás és a további teendők megszabása 
a szakértő orvos tiszte. 

A veszedelem terjedésének korlátozása czél-
jából részint a gyermekek útján, részint 
közvetetlenül hasson oda, hogy: 

5. A tehenet istállóban ne tartsák. A gyöngy-
kór a szabadon legelő marhát kevésbbé 
támadja, mint az istállóban tengődőt. Az 
állatnak épp oly életszükséglete a szabad 
mozgás, a jó levegő, mint az embernek. 

6. A dúsan tejelő, ólban élő nyugati faj-
marha fogékonyabb a gyöngykór iránt, mint 
a magyar marhafaj. Hasson oda, hogy a nép 
az egészségesebb marhát tenyészsze. 

7. Győzze meg a népet a felől, hogy a 
nyers tej fogyasztása veszélyes, mert senki 
sem biztos a felől, nem veszi-e magába a 
nyers tejjel a halál csiráit. A tej csak forralva 
élvezendő; mert a forralás pusztítja el az 

esetleg benne hemzsegő tuberkulózis-baczil-
lusokat. 

8. Hasson oda, hogy a nép csak jól meg-
főtt, megsült húst egyék. A nyers, vagy félig 
nyers hús veszélyes. A füstölés sem nyújt 
biztosítékot. 

9. Szoktassa le a népet a beteg állat húsá-
nak elfogyasztásáról. 

10. Világosítsa föl az otthon ápolt, tuber-
kulózisban szenvedőnek családját a felől, hogy 
a beteg köpete veszedelmes és bírja rá őket, 
hogy adjanak köpőcsészét a betegnek, a mely 
edénynek tartalmát öntsék és öblítsék alkal-
mas helyre s ott hintsék be mészporral, vagy 
ássák el elég mélyen a földbe. 

* 

Ily irányú közreműködéssel lehet segít-
ségére a tanító a társadalomnak a megindult 
nagy munkában; ekként válhatik tényezővé a 
szörnyű ellenség ellen folyó nemes küzdelemben. 

Mi e rövid czikk keretében csak a legfőbb 
teendőkre mutattunk rá. A kit e nagy kér-
désnek részletei, különböző mozzanatai érde-
kelnek, lépjen az „Orsz. Közegészségügyi 
Egyesület* pártoló tagjai közé. Csekély pénz-
ért ezt a kérdést illetőleg is eléggé alapos 
ismeretekhez juthat. 

(Budapest.) Ember János. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közokta tásügyi min is te r : 

Köszönetét nyilvánította: a „Kecskeméti 
Takarékpénztár-Egyesület"-nek, amiért az ottani 
el. isk. szegény tanulóinak segélyezésére 200 
frtot adományozott; Kispest községnek a mely a 
pestpilissoltkiskunvármegyei hiv. tanítótes-
tületnek ez évi közgyűlése alkalmával fölme-
rült költségeire 300 frtot szavazott meg. 

Kinevezte: Todt Angela oki. tanítónőt a 
sztrajnyáni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Wass Margit oki. tanítónőt a breznóbányai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Budits 
Miklós oki. tanítót a polenai áll. el. népisko-
lához r. tanítóvá; Vajda Ferencz oki. tanítót 
a trencsénbaáni áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítóvá; Szupkay József oki. tanítót a rusz-
polyánai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Szentpétery János oki. .tanítót a hatvani áll. 
el. népisk.-hoz rendes tanítóvá; Péntek János, 
Haubenreich Antal, Kádár Jenő és Kol-
mann Vilmos oki. tanítókat az aradszent-
mártoni áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Oroszán László oki. tanítót a barczánfalvai 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá (a Buda-
pesti Közlöny-ben hibásan állott Oroszán László 
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neve helyett Murányi József, mit ezennel mi-
nisteri meghagyásból helyreigazítunk); Schön-
vitzky Gyuláné szül. Cservenka Stefánia oki. 
tanítónőt a kapronczai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Brach Ferencz oki. tanítót a 
palotailvai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; özv. 
Hollemé szül. Egger Júlia oki. óvónőt a 
bohuniczi áll. óvóhoz óvónővé; özv. Kozmái 
Dezsőné szül. Ferdinándy Berta oki. tanító-
nőt a pesttaksonyi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Tabódy Ida oki. tanítónőt az 
ungvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Kovács Gyula oki. tanítót az erősdi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Molnár Róza oki. el. 
isk. tanítónőt a kolozsvári áll. tanítónőképző 
intézethez gyakorló-isk. tanítónővé a XI. fiz. 
oszt. III. fokozatába véglegesen; Kopcsák 
Ferencz oki. tanítót a tótraszloviczai népisko-
lához r. tanítóvá; Farkas Aurél oki. tanítót 
a széki áll. el. isk.-hoz; Hrábár Jenő oki. 
tanítót az alsóvereczkei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Kovács Irma okleveles óvónőt 
áll. óvónővé szolgálattételre a nagypetrii áll. 
állandó gyermekmenedékházhoz osztva be; No 
táros Szvetiszláv oki. tanítót a jarkováczi közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Papp Ottilia oki. tanító-
nőt az eszterházai áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Páter Károly oki. tanítót a nagv-
semlaki áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kállai 
Rafaella oki. tanítónőt a lemesi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Bedöházi Ilona és 
ifj. Farkas Károly oki. tanítónőt, ill. tanítót 
a zágoni áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé ill. 
tanítóvá; Hetser Kálmán oki. tanítót a felső-
tófalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szabó 
Sándor oki. tanítót a határfalvi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Starmann Sándor deméthei 
áll. el. isk tanítót a tótraszloviczai áll. el. 
isk.-hoz; Osváth Albert széki áll. el. isk. 
tanítót az ördöngősfüzesi áll. el. isk.-hoz; Bácz 
Hersilia gyerővásárhelyi áll. el. isk. tanítónőt 
az erzsébetfalvi áll. el. isk.-hoz; Petrovay Béla 
barczánfalvai és Tóth Júlia petrozsényi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a sátoraljaújhelyi 
áll. el. isk.-hoz; Uhlyank Szende ruttkai áll. 
el. isk. tanítót a tordai áll. el. isk.-hoz; Se-
peghy Béla felsővisói áll. el. isk. tanítót az 
oláhdellői áll. el. isk.-hoz; Lendvay Sándor 
békéscsabai áll. el. isk. tanítót a nagypaczali 
áll. el. isk.-hoz; Antal János ruszpolyánai 
áll. el. isk. tanítót a mármarosszigeti áll. el. 
isk.-hoz; Bodnár Margit pesttaksonyi áll. el. 
isk. tanítónőt a dombói áll. el. isk.-hoz; 
Kalamár Gyula és Kalamárné-Juritsics Julia 
bártfai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt, 
Schaller Margit és Hiibner Mária újpesti 
áll. elemi iskolai tanítónőket kölcsönösen; 

Hetényi Bódog malaczkai áll. el. isk. tanítót 
a fehértemplomi áll. el. isk.-hoz; Homicskó 
Gizella sztrajnyáni áll. el. isk. tanítónőt a 
petrozsényi áll. el. isk.-hoz; Bazsányi Mihály 
határfalvi áll. el. isk. tanítót a vidorlaki áll. 
el. isk.-hoz; Tóth István felsősófalvi áll. el. 
isk. tanítót a poklostelki áll. el. isk.-hoz; 
Nagy László balassagyarmati áll. segélyezett 
közs. polg. fiuisk. r. tanítót jelenlegi minősé-
gében a kapuvári áll. polg. isk.-hoz; Száva 
János balassagyarmati áll. segélyezett közs. 
polg. isk. r. tanítót jelenlegi minőségében az 
alsókubini áll. polg. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Stürza János 
domahidai munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 270 f r t ; Nagy István rimaszécsi r. kath. 
tanítónak évi 470 fr tot ; Sziráczky János 
szarvasi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 900 fr tot ; Perits István óbecsei 
munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 490 
frtot; Tarjányi Ferencz szentmártoni munka-
képtelen r. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; 
Kovács József monostorapáti r. kath. tanító-
nak évi 330 frtot; Schenk Jakabné született 
Grümvald Ottilia fehértemplomi munkakép-
telen áll. el. tanítónő részére évi 340 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt egedélyezett: néh. 
Hesz János parabutyi ev. ref. tanító özvegye, 
szül. Wolf Mária és 3 kiskorú árvájának 
együtt 310 frtot. 

Árvaházba való felvételét elrendelte: 
néh. Iványi István csecsehói volt r. kath. 
tanító Mária nevű kiskorú árvájának a kolozs-
váriba ; néh. Szacsva János bürkösi volt áll. 
el. isk. tanító Irén és Ilona nevű kiskorú 
árváinak a kolozsváriba; néh. Miksa Gyula 
vérségi r. kath. volt tanító Anna nevíi árvá-
jának a kecskemétibe. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
B. B. A tanítók fegyelmi ügyeinek gyors 

lebonyolítására vonatkozólag a közokt. min. 
úrnak a főispánokhoz intézett, 1895. évi 
52.621 számú rendeletét megtalálhatja Szabó 
Mihály dr. „Tanítók (tanítónők) jogai és 
kötelességei" cz. munkájában, melyet nem 
ajánlhatunk eléggé a tanítóságnak. E mű 
immár 3-ik kiadásban jelent meg. Ára 2 frt 
60 kr. Kapható a szerzőnél, a ki Alsó-Fehér-
vármegye kir. tanfelügyelője, Nagy-Enyeden. 
K. J. Előléptetés ügyében beadandó folya-
modványra az illetéki díjjegyzék szerint íven-
kint 50 kros bélyeget kell tenni. — Töb-
beknek. Már több ízben kijelentettük, hogy 
magánügyben csak pontosan megczímzett leve-
lező-lapon válaszolunk, a lapban nem. Ettől 
nem térünk él. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés mindkét háza több 

mint bárom havi szünet után, szeptember hó 
28-án tartotta első ülését. A ministerelnök a 
képviselőház pénteki (második) ülésén nyilat-
kozott a munka-programmról. A pénzügy-
minister f. hó 5-én tartja meg költségvetési 
beszédét (az u. n. expozét), a melynek kapcsán 
le fogja tenni a Ház asztalára az 1900-ik évi 
állami költségvetés előirányzatát, a melynek a 
népoktatásügyre vonatkozó részét illetékes toll 
fogja lapunkban behatóan ismertetni. Október 
5-ike után pár hétig nem lesznek a képviselő-
háznak érdemleges ülései. 

— Világ folyása a külföldön. Az osztrák 
kormány (a Tliun-féle) beadta lemondását s 
mivel parlamenti kormányt lehetetlen volt 
kinevezni, helyét hivatalnok-ministerium fog-
lalta el Clary-Äldringen gróf elnöklése alatt. 
Ezzel az osztrák bonyodalmak nem értek 
véget, hanem csak újabb stádiumba léptek. 
Az új kormány a nyelvrendelet jk megszünte-
tésével fogja működését megkezdeni s főtö-
rekvése egyelőre, hogv a delegácziókat alkot-
mányos úton megváltoztassa. Jellemző, hogy 
az új kormány meg sem alakult még s máris 
minden oldalról ostromolták. — Anglia és 
Transzvál közt a háború kitörése, úgy látszik, 
még se lesz elkerülhető. Az angol farkasnak a 
transzváli bárány annyira fölzavarta a vizét, 
hogy a czivilizácziót mindig az ajkán hor-
dozó és a párisi világkiállítás ellen népgyü-
léseket tartó Angliának minden áron föl kell 
falnia a békés Transzvált. Mikor talál már az 
a képmutató, kalmár nemzet a maga emberére! 

— A Tanítók Háza szűkebb bizottsága 
utóbbi ülésén az internátus berendezésével 
és fölszerelésével foglalkozott és megállapí-
totta a teendőket. A november 19-én meg-
nyitandó internátus berendezése mintegy 
6000 forintba fog kerülni. Itt említjük meg, 
hogy a báró Eötvös József munkáinak kiadását 
előkészítő bizottság szorgalmasan dolgozik s 
a fölhivások e hó folyamán szétküldetnek. 
Eötvös József munkái tudvalevőleg a Tanítók 
Házára fognak jövedelmezni s a bizottság 
hozzávetőleg 45—50 ezer forint jövedelemre 
számít. Az Eötvös-bizottság elnökei: Wlassics 
Gyula, Jókai Mór és Beöthy Zsolt. 

— Lapunk mai számából, tárgyhalmaz 
miatt ismét több közleményt kellett jövő szá-
munkra halasztanunk. A Tanácsadó nagy 
részét nem közölhettük s ebből is látható, hogy 
a ki gyors választ kiván, annak czímzett lev-
lapot kell mellékelnie. 

— A Népnevelők Budapesti Egyesüle-
tének választmánya f. hó 28-án nagy érdek-

lődéssel találkozott választmányi ülést tartott, 
melyen Lakits elnök indítványára elhatároz-
tatott, hogy a magyar kereszténység és 
királyság megalapítása nagy ünnepének meg-
ülése érdekében az egyesület kezdeményező 
lépéseket tesz. Behatóan foglalkozott a választ-
mány a Népn. Könyvtára cz. vállalat ügyével 
is. Végül nagy tetszéssel vette tudomásul 
Péterfy Sándornak azt a jelentését, hogy a 
tanítók már mintegy 50 ezer frtot ajánlottak 
fel a Tanítók Házára és részesjegyeket körül-
belül 600 tanító jegyzett. 

— Tanítók jó szive. Örömmel jelezzük, 
hogy e czím alatt ma-holnap állandó rovatot 
kell nyitnunk. Olvassa el bárki lapunk mai 
számának „Egyesületi élet" cz. rovatát és 
látni fogja, hogy a mostohán díjazott magyar 
tanítóság nem csak lelkesedni, de áldozni is 
tud a kartársi szeretet magasztos eszméjéért. 
(Lapunk mai száma tanítóknak ÍO.IOO 
korona hozzájárulását regisztrálja!) Az, a 
mi legutóbb Zentán, Eperjesen és Székes-
Fehérvártt történt, becsületére válik a ma-
gyar tanítóságnak, mely — önmaga meg-
becsülésével — jó uton van a felé, hogy 
társadalom és kormány is érdeme szerint 
megbecsülje és kellőképen méltányolja. Öröm-
mel látjuk egy hatalmas tanítói közszellem 
kialakulását és zavartalan ez a mi örömünk 
azért, mivel látjuk, hogy ez a közszellem, a 
kartársi szeretet fényes jegyében született meg. 

— „Magyar Nemzet" czímmel este meg-
jelenő új napilap indult meg, mely a magyar 
kultúra terjesztését és fejlesztését tűzte ki 
vezérgondolatnak. Hetenkint külön mellék-
leten a közoktatásügy minden fokának kér-
déseivél behatóan és szeretettel foglalkozik. 
Ilyképen közvéleményt akar teremteni tanügyi 
kérdésekben is, az iskolát és az életet egy-
máshoz közel hozva, a mint az a müveit 
nyugaton már is megvan, hogy a kultúra 
nagy problémái elfoglalják méltó helyüket az 
általános politikai kérdésekben! A népok-
tatásügy terén a gyakorlati ismeretek terjesz-
tését követeli, az állam támogatását pedig 
csak azon esetben tartja kívánatosnak, ha az 
iskolafentartók a nemzeti és állami érdekeket 
szolgáják. Nem mulasztja el az összes tan-
férfiak anyagi érdekeinek támogatását olyan 
közvélemény megteremtése által sem, mely mun-
kájukat megbecsülje, feladatuk nagyságát elös-
merje, bár viszont e munka csak a tanítóság 
ideális érzületének megőrzése mellett sike-
rülhet. A Magyar Nemzet folyó évi október 
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lió 1-től kezdve naponkint este hat órakor 
16—24 oldalnyi terjedelemben jelenik meg, s 
a vide'ken már a korai reggeli órákban kap-
ható. Előfizetési ára egész évre 12 frt, fél-
évre 6 frt, negyedévre 3 frt, egy hóra 1 frt. 
Iskolák, igazgatók, tanárok és tanítók a 
Magyar Nemzetre egész évre (12 frt helyett) 
10 írtért, félévre (6 frt helyett) 5 írtért, 
negyedévre (3 frt helyett) 2 frt 50 krért, egy 
hóra pedig (1 frt helyett) 85 krért fizethetnek 
elő. Mutatványszámokat kívánatra szivesen 
küld a Magyar Nemzet kiadóhivatala: az 
Athenaeum irod. és nyomdai r.-társulat. A 
Magyar Nemzet előfizetői azon rendkívüli 
kedvezményben is részesülnek, hogy 100 kiváló 
munkát, melyek jegyzékét az első szám közli, 
az eredeti bolti ár negyedrészeért rendelhetni 
meg a Magyar Nemzet kiadóhivatalától. Ezt 
különösen iskolák igazgatóinak ajánljuk szives 
figyelmébe. 

— A Magyar Tanítók Naptára megjelent a 
következő tartalommal: Péterfy Sándor: A 
magyar királyság megalapításának örömünnepe 
(három képpel); II.: Wlassics Gyula dr. val-
lás- és közoktatásügyi minister (képpel); Móra 
István: Névtelen hős; Benedek Elek: Család 
és iskola (hat képpel); Ujváry Béla: Székely 
földön (vers); Az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza (Péterfy Sándor 25 év előtti arczképével 
és a Tanítók Háza képével); Móra István: 
Hazámban (vers); A székes-főváros kir. tan-
felügyelője (képpel); Ábrányi Emil: Petőfi 
(vers); Petőfi (két képpel); Porsche Vilmos: 
Szabály ide . . . (vers); Bársony István: Ter-
mészeti képek (két képpel); László Károly: 
Édes anyám (vers); Csulak Lajos: Székely 
becsület; Bite Pál: Rongyosok az iskolában; 
Szenyéri István: Utazásom Füzestől Nagy-
Sárosig; Egy veterán néptanító (Varga István) 
(képpel); dr. Gröőz József: Tanácsadó; Bön-
gérfi János: Ifjúsági irodalmunk; Függelék: 
Az Eötvös-alap országos tanítóegyesület hiva-
talos közleményei. Ez utóbbiban vannak az 
Eötvös-cdap új alapszabályai is egész terjedel-
mökben, valamint az egyesület pénztárosának 
a nyugtatványai is, az adakozók teljes név-
sorával. Ezt a névsort lapunk ezentúl, nem 
fogja közölni. — A Magyar Tanítók Naptára, 
mely tudvalevőleg tanítók tanuló gyermekei 
javára jövedelmez, megrendelhető az Atlienaeum-
nál (nem nálunk !), VII. ker., Kerepesi-út 54. sz. 

— A Tanítók Házára Leviczky Miklós igaz-
gató-tanító (Bereg-Szt-Miklós) 5 frtot küldött 
be lapunk szerkesztőségéhez, mint az általa 
felajánlott 50 forintnak második részletét. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. (Ez 
is egy szép fejezete a „Tanítók jó szive" 
czímü rovatnak!) 

— Magyarország tanítóihoz fordul a győr-
vidéki tanítóegyesület gyűjtő bizottsága abból 
a szomorú alkalomból, hogy Győrvárosra és 
vidékére súlyos napok következtek. Belátha-
tatlan víztenger környezi a várost, a melyből 
itt-ott egy-egy torony vagy néhány fasudár 
mered az égnek, mintegy könyörületre híva 
fel az emberiséget a vízzel borított községek 
iránt. „A sok ezer károsult között vannak 
tanítótársaink is — szól a felhivás. Az óriási 
kár pótlására még csak gondolni sem lehet. 
Mi vár most már a vész elmultával a csapás-
sal sújtott népre ? de mi vár a szükségbe 
jutott nép tanítójára télvíz idejére? Tanító-
társak! Az emberbaráti kötelességek teljesítése 
után még egy feladatot kell teljesítenünk, és 
ez: tanítótársaink külön segélyezése." A 
begyült — bármily csekély — összeget Jilg 
Ede bizottsági elnökköz — Győr, Apácza-u. 
5. szám alá kérik küldeni. 

— Pályatétel. A „kisküküllő vármegyei ált. 
tanítóegyesület" újonan kitűz 100 korona 
pályadíjat a következő tételre: „Mi módon 
és minő eszközökkel lehetne Kis-Küküllő-
vármegyében az egyes vidékek gazdasagi 
viszonyaira és az anyag beszerezhetésére való 
tekintettel a vármegye elemi népiskoláinak 
közrehatásával a háziiparszerü foglalkozta-
tást a nép között terjeszteni és meghonosí-
tani?" — Pályázhatnak az egyesület kötelé-
kébe tartozó tagok. A zárt, jeligés levélkével 
ellátott, idegen kézzel írott és önálló becsű 
munkák 1900. évi márczius hó l-ig az elnök-
séghez küldendőkDicső-Szent-Mártonba. Dicső-
Szent-Márton, 1899. szeptember hó 17. Kosa 
Sándor, e. elnök. Muzsnay József, e. titkár. 

— Gyűlések. A marostordamegyei általános 
tanítótestület évi rendes közgyűlését október 
hó 12-én d. e. 10 órakor Marosvásárhelytt a 
megyeház dísztermében tartja. — A szom-
bathely-egyházmegyei róm. kath. tanítóegye-
sület jánosházai köre őszi ülését október 19-én 
Jánosházán tartja. — A locsmándi esperesi 
kerület róm. kath. néptanítóegyesülete őszi 
közgyűlését folyó évi október hó 24-én d. e. 
10 órakor Micskén tartja. 

— Halálozás. Piry István gyurgyevói róm. 
kath. tanító, élete 53-ik s tanítóskodásának 
12-ik évében Gyurgvevón hosszú betegeskedés 
után elhunyt. Áldás legyen emlékén! 

T a r t a l o m : Uj eszmék a tanítóegyesületekben. 
Mező Dániel. — A gazdasági ismétlő-iskolák jövőjé-
ről. Vaday József. — Egyesületi élet. — Szünóra : 
Október C>. Zsigmond Konrád. — A tuberkulózis. 
Ember János. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. 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 iiiiryen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

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

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

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

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

A tanítókért. 
Örömet hirdetünk a magyar tanító-

ságnak. Jó hírt adunk tudtára e 
mindenüvé eljutó lap hasábjain; olyat, 
a melynek hallatára bizonyára a hála 
könye fog megcsillanni még ama kar-
társaink szemében is, a kik eddig 
— sötét óráikban — hitelt adtak 
annak a hazug mondásnak, hogy „a kit 
az istenek gyűlöltek, tanítóvá tették." 

A magyar kormány, Wlassics minis-
ternek, a tanítóság e fenkölt lelkű 
barátjának és szerető atyjának kezde-
ményezésére, egy millió korona meg-
szavazását fogja kérni a törvényhozástól 
a Tanítók Házára olyképen, hogy már az 
1900. évi költségvetésbe 200.000 korona 
vétessék föl erre a ezélra és ezután, öt 
éven keresztül, minden évben ugyanennyi. 
A törvényhozás kétségkívül egyhangúlag 
fog hozzájárulni kormányunk e nagy-
lelkű elhatározásához, mert hiszen a 
magyar képviselőház soha sem fukar-
kodott még, a midőn a népnevelés 
ügyéről volt szó, főrendiházunk pedig 
ilyen esetekben mindig magáévá teszi 
a képviselőház határozatait. 

Jó ideje már, hogy a Tanítók Háza 
kérdését állandóan napirenden tar t juk 
lapunkban; jóleső örömmel utalhatunk 
arra, hogy a magyar tanítóság iskola 
jellegi különbség nélkül meghallotta 
buzdító szavunkat, hogy megértette és 

áldozatkészségével tettekre váltotta azt 
a nagy etikai mozzanatot — buzdí-
tásaink alapgondolatát, — mely az egész 
magyar tanítóságnak a kartársi szeretet 
jegyében való egyetértésében, tömörü-
lésében nyilatkozik meg. De hogy 
eszméink és törekvéseink diadalát ily 
gyorsan megérjük: mi magunk sem 
reméltük. 

És megértük. Megértük, hála kor-
mányunk és Wlassics minister jóindu-
latának és nagylelkűségének. A mikor 
küldöttségünk Széli Kálmán minister-
elnöknél tisztelgett ez ügyben, a mi-
nisterelnök úrnak akkor hozzánk intézett 
válasza reménynyel töltötte el szivün-
ket. A ministerelnök úr, a kinek, poli-
tikai pályája kezdetétől fogva, mindig 
élénk érzéke volt a nemzeti kultúra 
ügyei iránt, elismeréssel nyilatkozott a 
magyar tanítóság nemzeterősítő munká-
járól és szükségesnek mondotta, hogy 
kormány és törvényhozás, kedvezőbb 
idők bekövetkezéseig, legalább közvetett 
módon tegyenek valamit a tanítóságért. 
Lukács László pénzügyminister úr is 
barátságos érzelmekkel fogadta azt az 
előterjesztést, a melyet a Tanítók Háza 
ügyében a tanítóságot oly igazán sze-
rető közoktatásügyi minister úr a kép-
viselőház ministeri szobájában közölt 
vele a nyár elején. Lukács pénzügy-
minister úr munkatársai közül támogat-

Lapunk 41-ife számához egy melléklet van csatolva. 
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ták ügyünket Graenzenstein ál lamtitkár, 
dr. Popovics ministeri tanácsos és Pap 
Elek osztálytanácsos urak. 

A Tanítók Háza (illetőleg: házai) meg-
valósításának e pillanatában kettős érze-
lem kell, hogy eltöltse minden magyar 
tanító szivét: a hála közoktatásügyi 
ministerünk s az egész magyar kormány 
iránt és az az erős eltökéltség, hogy 
eszének minden tudásával, szivének 
teljes szeretetével, lelkesedésének egész 
hevével, munkabírásának minden kész-
ségével fogja szolgálni népnevelésügyét 
annak a szent hazának, a mely, ime, 
így gondoskodik az ő „napszámosainak" 
jelesen tanuló fiairól. 

A ki e sorokat irom, közvetetten 
érintkezésből ismerem a magyar tan í -
tókat és hi tet tehetek arról, hogy ez 
a kettős érzet tanítótársaim szivét nem 
csupán a kedvező hír hallatára fogja 
eltölteni, hanem hogy ezentúl mindenha 
állandó kincse marad is az minden 
magyar taní tó különben is hazafias, 
romlatlan, eszményekért lelkesedni tudó 
szivének. Sok keserű órának, sok nehéz 
küzdelemnek, sok tö r t reménynek és 
megrendült hitnek lesz kárpótlása az a 
szép valóság, hogy, ime, a magyar kor-
mány, a magyar haza megjutalmazza a mi 
munkánkat abban, a mi nekünk a legdrá-
gább — jelesen tanuló gyermekeinkben! 

Lelki szemeimmel látom, a mint az 
ország legtávolabb eső kis községében 
élő kar társam kezébe veszi ezt a lapot 
(az ő igaz, őszinte bará t já t és tanács-
adóját) s elolvasván azt a majdnem 
hihetetlenül hangzó hírt, hogy a magyar 
kormány és a magyar nemzet egy millió 
koronával ajándékozza meg a tanítósá-
got: a hála könye csillan meg a sze-
mében és fölkiált: „nem! az istenek 
már nem gyűlölnek minket!" 

Mert, szeretett kartársaim, jól értsük 
meg a dolgot: nem kölcsönképen kap-
juk azt az egy millió koronát , mint a 
hogy kértük, hanem ajándékul. A ma-
gyar állam átveszi az Eötvös-alap meg-

vásárolta Tanítók Házát, kiépíti azt és 
Ivolozsvártt is épít egyet. 

A föntar tás a mi vállainkra fog ne-
hezedni. Meg fogunk neki felelni embe-
rül, mer t vállat vállhoz vetve, egyet-
értéssel fogunk a nagy munkához. 

A szeretet világföntartó erő. 
A kartársi szeretet erőssé fogja tenni 

az erejének tuda tá ra ébredt magyar 
tanítóságot! 

(Budapest). Ujváry Béla. 

— Népiskolai szemléltető képek. A köz-
oktatásügyi minister az elemi népiskolák 
IV—VI. osztályai számára olyan történelmi, 
földrajzi és etnográfiái szemléltető képeket 
óhajt készíttetni, a melyek a népiskolai taní-
tás czélját szem előtt tartva, a leggondosab-
ban megállapított motívumok szerint, hazai 
művészeink által készítve, a nemzeti irányit 
népoktatásnak becses segédeszközei legyenek, 
Ez ügyben f. hó 16-án d. u. 5 órakor a köz-
oktatásügyi ministeriumban értekezlet lesz. Az 
értekezlet tagjai a következők: Molnár Viktor, 
dr. Axaméthy Lajos, Beöthy Zsolt (ministeri 
tanácsosok), Haláss Ferencz (osztálytanácsos), 
K Lippich Elek (ministeri titkár), Mosdóssy 
Imre (kir. tanfelügyelő), Hock János, dr. Ka-
merer Ernő, Papp Géza, Szinnyei^Merse Pál 
(országgy. képviselők), Feszty Árpád, báró 
Mednyánszky László, Vágó Pál, Márk Lajos, 
Kriesch Aladár (festőművészek), Kovács Géza 
(mintarajziskolai tanár), Huszka József (gim-
náziumi rajztan.) Fittler Kamill (iparművészeti 
isk. igazg.), Keleti Gusztáv (mintarajzisk. és 
rajztan.-képezdei igazg.), dr. Kiss Áron (tanító-
képezdei igazg.), dr. Kovács János (tanítc-
képezdei tanár), Waldapfel János, dr. Lázár 
Béla (gimnáziumi tanárok), Schön József (szé-
kesfővárosi közs. el. isk. igazg.), Révhegyi Iván 
(székesfővárosi közs. el. isk. tanító), Móra 
István, Földes Géza (polg. isk. tanítók), Riedl 
Frigyes, Péterfy Jenő, Malonyay Dezső, Körösi 
Henrik (főreálisk. tanárok), Péterfy Sándor, 
Peres Sándor, Láng Mihály, (óvónőképzőint. 
igazgatók), Ujváry Béla (Néptanítók Lapja 
szerk.), Groll István (iparművészeti isk. tanár), 
Fadrusz János (szobrász). 
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Az 1000. évi állami költségvetés. 
(H.) Az állam életének legjelentéke-

nyebb nyilvánulása az állami költség-
vetés, nemcsak azért, mivel ez hű 
tükre az állam szellemi és anyagi álla-
potának, hanem még azért is, mivel 
az állami költségvetés egyszersmind 
hőmérője az állam szellemi és anyagi 
fejlődésének. 

Lukács László pénzügyminister e hó 
9-én nagyszabású és a pénzügyi hely-
zetet minden oldalról megvilágító expozé 
kíséretében mutatta be a képviselőház-
nak az 1900. évi költségvetést azon 
megnyugtató végeredménynyel, hogy 
bár állami életünk mindenoldallá nagy-
arányú fejlődése ma már óriási költ-
séget igényel, a költségvetés mégis 
némi fölösleget mutat a bevételben. 
Mutatja ez a magyar állam erejét, 
a m slyly el a modern állam nagy igényeit 
kielégíteni tudja, s emeli a nemzet ön-
bizalmát, mert bár nagy az áldozat, 
a melyet az állampolgároknak meg kell 
hozniok, de az anyagi és szellemi föl-
lendülés, a metynek tagadhatatlan jelei 
az egész vonalon mutatkoznak, pótolja 
a hozott áldozatokat. 

Olvasóinkat különösen a közoktatási 
ministerium költségvetése érdekli; ez 
okból, miként az előző években, úgy 
most is sietünk a költségvetésnek nép-
oktatási adatait világos képben be-
mutatni. 

Altalánosságban megjegyezzük, hogy 
a mennyiben 1900. óv január hó 1-én 
a kötelezőerejű koronaszámítás lép 
•életbe, az 1900. évi állami költségvetés 
is koronaértékben van összeállítva. Ez 
a költségvetés immár az ötödik, a 
melyet Wlassics minister terjeszt a 
Iláz elé; az egyes czímeknél tehát az 
öt évi fejlődést feltüntető adatokat is 
közölni fogjuk. 

Az 1900. évi közoktatási költségvetés 
sommázata szerint a rendes kiadások 
összege 33,267.176 korona; a rendkívüli 
kiadások összege 7,503.412 korona; a 

kiadások főösszege 40,770.588 korona. 
A rendes bevételek összege 4,610.996 
korona; a rendkívüli bevételek összege 
5,169.756 korona; a bevételek főösszege 
9,780.752 korona. 

Az 1895. évi költségvetésben a 
kiadások főösszege 27,210.700 korona; 
a bevételek főösszege 9,128.172 koroná-
val volt előirányozva. Öt év alatt tehát 
emelkedett a közoktatási ministerium ki-
adásainak főösszege 13,559.888 koronával; 
a bevételek főösszege 652.580 koronával. 

I. Állami elemi népiskolák. Az 1900. évi 
költségvetésben az áll. elemi népiskolák 
költségei, a nem állami (községi, fele-
kezeti, társulati ós magán) iskolák 
költségeitől elkülönítve, külön czím 
alatt (XXI. fejezet, 24. czím) vannak 
előirányozva. 

Rendes kiadások: személyi járandó-
ságok 3,661.282, — dologi kiadások 
600.000, — új iskolák fölállítására 
160.000, — összesen 4,421.282 korona. 
Az 1899. évi költségvetésben a rendes 
kiadások összege 3,959.466 korona; 
tehát a jövő évi emelkedés 461.816 korona. 

1895. évben az állami elemi nép-
oktatás összes költsége 1,860.000 korona 
volt; öt év alatt tehát az állami elemi 
népoktatás költségei 2,561.282 koronával 
emelkedtek. 

Az 1900. évi 461.816 korona több 
költségből 160 ezer korona van elő-
irányozva a minister által tervbevett 
és már több alkalommal kimerítően 
ismertetett ezer új állami népiskola 
második sorozatának, vagyis 200 új 
állami iskolának költségeire oly módon, 
hogy a mennyiben ezen iskolák csak 
1900. óv szeptember hóban nyílnak 
meg, az egész évi 480 ezer korona 
költség egyharmida, vagyis 160 ezer 
korona van az 1900. évi költségvetésbe 
átalányként fölvóve. Az új iskoláknál 
300 tanítói állás van tervbe véve. 

A további 301.816 korona több 
költség a már létező állami iskolák 
szükségleteire, fejlesztésére jut. 

41* 
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A létező állami elemi iskolák személyi 
kiadásaira előirányzott 3.661.282 korona 
részletezése a következő: 

A rendszeresített tanítói állások száma 
3000. Fizetésekre elő van irányozva 
2,902.800 korona, még pedig 80 állo-
más 1400, — 387 állomás 1200, -
1500 állomás 1000 és 1033 állomás 
800 koronával. Lakpénzekre elő van 
irányozva 199.300 korona: és pedig 
21 állás 600, — 6 állás 400, — 100 
állás 360, — 673 állás 300, — 200 
állás 240 és 1000 állás 200 korona 
lakpénzzel. 

Az állami tanítók hálásan tapasz-
talják, mily meleg érdeklődéssel és jó-
indulattal viseltetik irányukban Wlassics 
minister, s mennyire igyekszik sorsukon, 
anyagi helyzetükön évről - évre nagy 
arányokban javítani. Örvendetesen bizo-
nyítja ezt ismét az 1900. évi költség-
vetés. Minthogy legégetőbb a baj azon 
állami tanítóknál, a kik csak 800 korona 
fizetést és azon állami tanítóknál, a 
kik nagyobb községekben csak 200 
korona lakpénzt élveznek, a minister a 
jövő évben ezek sorsán akar első sorban 
segíteni, s módot nyú j t arra, hogy a 
jövő évben 300 tanító léphessen elő 
— a szolgálati évek arányában — 800 
korona fizetésből 1000 korona fizetésbe, 
és 413 tanító lakpénze emelhető legyen 
200 koronáról 300, illetve 360 korona 
lakpénzre. 

Személyi, igazgatói és évötödös pót-
lékokra elő van irányozva 182.340 
korona; hitoktatói tiszteletdíjakra 64.736 
korona, tüzifa-váltságra 3856 korona, 
utiátalányokra 3000 korona, végre 
szolgatartásra 3650 korona. 

Az állami elemi népoktatás foko-
zatos fejlődését rendkívül érdekesen 
mutatják a következő adatok: 1870. 
évtől 1895. évig bezárólag szerveztetett 
összesen 1557 állami tanítói állás; — 
1896. évben szerveztetett 434, — 1897. 
évben 430, — 1898. évben 299, — 
1899. évben 280, — 1900. évre föl 

van véve 300 új állás; tehát az utóbbi 
öt év alatt emelkedett az állami tanítói 
állások száma 1743-mal, úgy hogy 1900. 
évben összesen 3300 állami tanítói állás, 
lesz betöltve. 

(Második közlemény a jövő számban.) 

e€X$K3e 

Néhány szó az iskolai rend-
tartásról. 

Benne vagyunk az új iskolaévben, nem idő-
szerűtlen ennélfogva, ha a népiskolai rend-
tartásról néhány szót elmondunk. 

E becses lapok folyó évi 35. számában az 
egységes, egyöntetű naplóhasználatról jelent 
meg egy czikk; pár évvel ezelőtt a népiskolai 
rendtartásról jelent meg több közlemény. 

Nem kívánok ezek egyikével sem foglal-
kozni, s a nélkül, hogy az ott elmondottak 
érdemét érinteném, avagy ismétlésekbe bocsát-
koznám: szűk keretek közé szorítkozva, némely 
oly dologról fogok megemlékezni, melyek ide-
vágólag e becses lap hasábjain még közölve 
nem voltak. 

A falusi népiskolák nagy részében a növen-
dék nevének a fölvételi naplóba való bejegy-
zésével, egynéhány rovat kitöltésével be van 
fejezve a fölvétel műve. Beiratkozási vagy 
fölvételi díjat csak kevés helyen fizetnek, 
pedig csak igen mérsékelt összegben megszabott 
fölvételi díj beszedésével, s annak czélszerü 
módon váló felhasználásával nagyot lehetne 
segíteni a falusi népoktatás mizéráin. 

Ismeretes dolog a kartársak előtt, mennyi 
bosszankodásra ad alkalmat, mennyi időt von 
el a tanítástól az, ha egyik növendékünktől 
a hiányzó tollat, a másiktól a tollszárat, a 
harmadiktól az irkát, a negyediktől egyebet 
kell számonkérnünk. Ismeretes az is, meny-
nyire szemetszúró pl. az irkáknak alakra és 
minőségre való különfélesége, más-más szinü 
tinta használata stb. 

És hogy a szorosan vett iskolai rendtartás 
keretén kívül eső, de valóságban mégis az 
iskolai rendtartást is érintő dologról meg-
emlékezzem : ismeretes az is, mennyire zava-
rólag hat a szülőknek a tanítás idejében való 
hívatlan megjelenése, s a nyugdíjalapra fize-
tendő 15 kros járulékok beszedése ellen való 
tiltakozása. 

Nos hát mindezeken a bajokon igen köny-
nyen lehetne segíteni oly módon, mely nálunk 
már iskolánk fennállása óta alkalmazásban van. 

Nálunk a növendékek 1 — 1 frt fölvételi 
díjat fizetnek, s ebből fizetjük a 15 kros 
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járulékot a nyugdíjalapra, ebből látjuk el a 
növendékeket kiváló jó minőségű tollal, irká-
val, tintával, rajz-, számtani füzettel oly mérv-
ben, bogy mindezekből az egész tanév alatt 
szükséget nem szenvednek. S míg így egy-
részről sok kellemetlenségtől óvjuk meg ma-
gunkat, a használatban levő tárgyakon szembe-
tűnő egyöntetűség a „rend"-re való szoktatás-
nak egyik eszközévé válik. 

Nem szükséges azonban, hogy a növendékek 
fölvételi díjul ennyit fizessenek. Merem állítani, 
hogy 50 kr fölvételi díjból ki lehet fizetni a 
nyugdíjalapra 15 kros járulékot, el lehet látni a 
növendékeket mindennemű, jó minőségű Író-
eszközzel, még az esetben is, ha a teljes 
szegénységüket igazoló tanulók a fölvételi 
díjak megfizetése alól fölmentetnek. S azon-
felül az iskolának is meg fog maradni egy 
szerény összeg, a mit az iskolakönyvtár gyara-
pítására lehetne fordítani. 

Nagyon jól tudjuk, hogy faluhelyen nincsen 
könyvtáros, a szatócs sem foglalkozik üzlet-
szerűen könyvárusítással. Legtöbbnyire a tanító 
szerzi be és árusítja el a tankönyveket. 

Legyen, szabad pár sorban vázolni, hogy 
nálunk mikép történik ez. 

Mi a vásárolt és eladott tankönyvekről 
évenkint (az iskolaszék által felülvizsgált) 
számadást vezetünk. Tudvalevő, hogy a köny-
veket a bolti árnál néhány krral olcsóbban 
kapjuk. Az eladás alkalmával a bolti árnál 
minden^ példányt 1 krral drágábban számí-
tunk. így évenkint összegyűlik a tankönyvek 
elárusításánál 25—30 frt haszon. 

Ezt az összeget az iskolaikönyvtár gyarapí-
tására fordítjuk. 

Iskolánk rövid idei fennállása óta ez úton 
(a tankönyvek eladásánál begyült haszonból) 
tanítói és népkönyvtárunk gyarapítására több 
jövedelmet egybehoztunk 200 frtnál. 

Ezeket kívántam ez alkalommal mélyen 
tisztelt kartársaim szives figyelmébe ajánlani. 

(Kunágota.) Kun László. 

Negyedik előadás a gazdasági 
ismétlő-iskolában. 

— A melegség és világosság befolyása a növényekre. 
Éghajlat . — 

Kedves gyermekeim ! Ti már tudjátok azt, 
hogy tavaszszal kellemesebb napok járnak; 
enyhébb a levegő, a fü zöldelni kezd, 
a fák virágzanak s a fölmelegedett kerti 
földbe édes anyátok olyan magvakat vete-
ményez, melyeket eddig, — félve a hi-
degtől — nem mert elvetni, például babot, 
ugorkát, dinnyét stb. Ezen magvakat hiába 

is vetette volna el előbb, mert míg a 
a föld föl nem melegszik, nem kelnek k i ; 
hiszen, látjuk, hogy őszszel, midőn a hidegek 
beállanak, a fák is lehullatják leveleiket, a 
növényekben a nedvkeringés szünetel s így 
a növekedés is megáll. 

Mindez azt mutatja, hogy a növény csirába 
jövéséhez, fejlődéséhez, szóval tenyésztéséhez 
a melegség is nélkülözhetetlen. 

Az emberek ugyan télen, ha fáznak, köny-
nyen segítenek magakon, mert jól befütenek 
a kemenczébe vagy kályhába, ez bemelegszik, 
melegét átveszi a levegő és nincs hideg a 
szobában. 

A tűz a melegség egyik forrása. De meleg-
ség fejlődik ki a szerves anyagok elkorhadá-
sánál is; hiszen láttátok már, midőn édes 
apátok hordta ki a telepről a trágyát, úgy-e 
füstölgött? s ha megtapintottátok, éreztétek, 
hogy az nagyon meleg volt. A melegség 
által fejlődnek a párák, melyek felhőkké vál-
nak s ezekből hull le az áldásos eső a földre. 

A legfőbb hőforrás a nap az égen. A nap 
sugarai fölmelegítik a levegőt, ez a földet s 
alkalmassá teszi arra, hogy benne a növények 
megélhessenek. A melegségre embernek, állat-
nak és növénynek egyaránt szüksége van. 

De meg kell itt említenem, gyermekeim, 
hogy földünknek magának is van melege. 
Hiszen, tudjátok úgy-e bár ti is azt, hogy a 
furott, artézi kutakból kiömlő víz langyos, 
néha meleg, s annál melegebb, minél mé-
lyebbről jön fel a víz; világos jele ez annak, 
hogy a föld belsejében melegség van, de 
meg már bebizonyított dolog az, hogy minél 
mélyebbre hatolunk a földbe, a hőmérséklet 
annál nagyobb. 

Ma már annyira haladt a tudomány, hogy 
nemcsak a bort literrel, az útak hosszát 
kilométerrel stb., hanem a hőmérséket, vagyis 
a melegség állapotának fokát is meg tudjuk 
mérni. Nézzétek! ez azon eszköz, melylyel a 
hőt, vagy meleget megmérhetjük (a hőmérőt 
mutatja, szemlélteti), azért ezt hőmérőnek 
nevezzük. 

A mint látjátok, itt egy hosszú üvegcső 
van fára illesztve, az üvegcső gömbben vég-
ződik. Midőn a hőmérőt készítik, úgy járnak 
el, hogy a csőből a levegőt eltávolítják s 
higanyt öntenek belé; nézzétek, ez a fényes 
folyadékszerű benne a higany. 

Ha e hőmérőt megvizsgáljátok, azt látjátok, 
hogy a fa felső jobb részén C, balfelén R 
betű áll. Ezek a hőmérő feltalálóinak, Celsius 
és Réaumure nevű tudósoknak kezdőbetűi. Ok 
is a természet törvényéből s azon igazságból 
indultak ki, — a mit már ti is tudtok, —-
hogy a meleg a testeket kiterjeszti, a hideg pedig 
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összehúzza. Megpróbálták ők is a higanynyal 
megtöltött üvegcsőt forró vízbe tenni, persze 
a biganv csakhamar fölemelkedett a csőben 
s a hol az megállapodott, azt a helyet meg-
jelölték s elnevezték forrpontnak; azután 
meg beállították az üvegcsövet olvadó jég 
közé s hol ekkor a higany megállapodott: 
fagypontnak nevezték. 

Mint látjátok, a hőmérő fel van osztva 
fokokra. I t t a 0-nál van a fagypont. Ha én 
most e hőmérőt olvadó jég közé tenném, 
ideszállna alá a higany. Nézzétek csak, innen 
föl- és lefelé is rovások vannak, a 10, 20 
stb. számjegygyei is jelezve. Réaumure a 
forrpontot 80-nal, Celsius 100-zal jelölte; 
vagyis az előbbi 80, az utóbbi 100 fokra 
osztotta a fagyponttól a forrpontig eső tért. 
Ezeket melegségi fokoknak, a 0-on alul levőket 
pedig hidegségi fokoknak nevezzük. 

Nézzétek csak! Ugy-e most C. szerint 16 
fokot mutat a hőmérő ? Jele, hogy e terem-
ben most 16 fok meleg van; ha én ujjamat 
kissé a gömbhöz teszem, — minthogy az 
emberi test melege 30 — 31 fok — figyeljetek 
csak, hogyan emelkedik a higany, már 18, — 
20 foknál van . . . s így emelkednék az föl-
jebb is. 

Mindezt azért mutatom be nektek, mert 
az ilyen hőmérőre a közéletben igen gyakran 
van szükség. Különösen használja ezt a ker-
tészkedő ember az üvegházban, a mit fűteni 
szoktak, használja a selyemtenyésztő, mert a 
selyemtenyésztésnél is — mint később hallani 
fogjátok — nagyon ügyelni kell, hogy milyen 
a hőmérséklet. De meg egészségi szempontból 
is jó, ha a gazda megszerzi a hőmérőt, hiszen 
az egész mesterség 20—40 krajczárba kerül. 
Erről legalább azt is megtudhatja, kell-e még 
fűteni a szobában, vagy nem. Legjobb, ha a 
szoba levegője télen 16 — 18 fok, C. szerint. 

Nyáron az Alföldön reggel a külső levegő 
14—17°, délután 1 — 2 órakor legmelegebb 
van, néha 25 — 30°. Télen igen gyakran 
leszáll a higany a 0° alá, néha 8—10—15 fok 
hideg van, felső vidéken pedig 20—25 fokig 
is le szokott sülyedni. 

A fagyponton aluli hőmérséklet, vagyis a 
hideg termőföldünkre is befolyással van, mert 
az őszszel felszántott földön levő rögöket is 
elporlasztja; ugyanis ezekbe víz hatol be, ott 
megfagy; azért mondjuk, hogy a téli nedves, 
hideg időjárás megdolgozza, megjavítja a 
talajt. 

Csakis a száraz fagyoktól félnek a gazdák, 
s méltán is, mert ilyenkor, különösen, ha 
nappal meg enged, a növények gyökerei köny-
nyen felfagyhatnak. Igen jó, ha télen kevés 

hó borítja a talajt. A hó ugyanis visszatartja 
a föld melegét, meg is nedvesíti a földet s 
tápanyagban gazdagítja, még pedig azért, 
mivel a hó esése közben a levegőben levő' 
apró porszemecskéket magába veszi s a 
talajnak átadja, midőn a hó elolvad, az 
elmállott porrészecskék iszapjukkal beborítják 
a talajt, mintegy megtrágyázzák s így növelik 
annak termőerejét. 

* 
. . . No már most nézzük, mit jegyeztetek 

meg magatoknak a melegségről. Mondd meg O o O O ö 
csak N ! van-e szüksége a növényeknek a 
melegre s miért? — Indokolt-e tavaszszal 
kényesebb növényeinket korán elvetni ? — 
Miért? — Mi a meleg fő-forrása, N ? — 
Hogyan melegszik föl a föld? — Van-e 
földünknek saját melege? •—• Honnét tudjuk 
azt, mi igazolja azt be? — Lehet-e s mivel 
a meleget mérni? — Ki találta fel a hőmé-
rőt? — Mondd el, hogy jöttek ők rá erx-e, 
N ? — Kiknek van nagy szükségük a hő-
mérőre ? — A hideg van-e földünkre befo-
lyással, N ? — Van-e haszna a hóesésnek ? 

* 

(A világosságról.) Beszéltünk már, gyermekeim, 
úgy-e bár a levegőről, nedvességről s melegségről 
és meggyőződtünk arról, hogy ezen tényezők 
nélkül növényt termelni nem lehet, vagyis ha 
bármelyik hiányoznék is, növényeink nem 
fejlődhetnének, nem élhetnének meg. De 
még egy igen fontos, a növényéletre nézve 
leghatalmasabb tényezőről nem emlékeztünk 
meg, ez pedig nem más, mint a világosság. 
Világosság nélkül — a csírázást kivéve —-
növényélet nem képzelhető. 

Ha megfigyeltétek a növényeket, meg-
győződhettetek, hogy azoknak levelei iparkod-
nak a világosság, a nap felé fordulni, mint-
hogy ez adja a legtöbb fényt, a legtöbb 
világosságot. A növények színének képződé-
sére is nagy befolyással van a világosság, 
hiszen ti is tudjátok, hogy még a fák gyü-
mölcsei is szebb szinüek azon az oldalon, 
melyen őket a nap jobban érte, de meg az 
olyan zöldségféle növények, melyeket üveg-
házakban, tehát az éltető nap világosságától 
jobban elzártan nevelnek, soha sem oly jó 
izűek, mint a szabadban termeltek. 

Azt már ti is tapasztalhattátok, hogy ha 
pl. édes anyátok lerakja őszszel a pinczébe 
homok közé a petrezselymet és répát, az ott 
k ihaj t ; azonban, ha megfigyeljük, látjuk, hogy 
levélkéi halványak, nem oly szép, üde zöld-
szinűek, mintha a szabadban volnának elrakva; 
úgy-e bár ez is világosan mutatja, hogy a zöld 
növényszin, az úgynevezett levélzöld, mi a leve-
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leken s fiatal hajtványokon van meg, csakis 
a világosság befolyása alatt képződhetik. 

Avagy azt is láthattátok már, ha pl. édes 
apátok lekaszálta a füvet vagy luczernát, 
megszárítva rudasokba, majd boglyákba rakta; 
azonban rájött az eső, huzamosabb ideig kint 
szorultak a boglyák; ha ennek elhordása 
után megfigyeltétek a boglyafenék alatt levő 
füvet, vagy luczernát, azt tapasztalhattátok, 
hogy az növésében is fejletlen, egészen sárga-
szinű lett, míg a szabadban levő fű, vagy 
luczerna nagyobbra nőtt s tide, zöldszinű volt. 
Lássátok, ennek is az volt az oka, mert nem 
kaphatott világosságot s el volt tőle zárva a 
levegő. 

De vegyünk még egy példát! 
Ha mi egy olyan táblát ültetünk be 

kukoriczával, melynek egyik felén fasor 
áll, azt tapasztaljuk, hogy a fasor melletti 
részen 8—10 sor kukoricza-vetésünk csak 
vékony, nyurga szárat, kis csövet, sokszor 
meg termést sem hoz. Mi ennek is az oka? 
Ugy-e nem más, mint az, hogy e néhány sor 
kukoricza legtöbbször a fák árnyékában volt, 
nem volt annyira kitéve a világosságnak s 
így fejlődésében visszamaradt. 

Számo^ példával lehetne beigazolni, mily 
nagy szüksége van a növényzetnek a világos-
ságra, de azt hiszem, az elmondottakból telje-
sen meggyőződtetek erről. 

Fölemlítem itt még, hogy vannak olyan 
növények is, melyek a nagy világosságot nem 
kedvelik s inkább szeretik a félhomályt; 
innen van az, hogy némely növényt beárnyé-
kolni szoktunk; ezzel kettős czélt érünk el, 
t. i. a nagyobb világosságtól is megóvjuk, de 
meg a beárnyékolással a talaj nedvességét is 
visszatartjuk. Hogy mely növényeket kell 
beárnyékolni, a zöldségtermelés tanulásakor 
hallani fogjátok. 

* 

. . , Miért szükséges a világosság a növé-
nyeknek, N ? — Mi a világosság fő forrása ? — 
Mely nyövények jobb izűek, az üvegházban 
neveltek-e, vagy a szabadban termeltek? 
Miért ? — Mondj néhány példát, melylyel 
beigazolod, hogy világosság nélkül növényeink 
fejlődésükben visszamaradnak, N ? 

* 

. . . Már most az eddig tanultakból kimond-
hatjuk, hogy a növények életéhez a táplálé-
kon kívül szükséges: a levegő, a nedvesség, 
a melegség és a világosság. 

Mondd el N! mik nélkül nem élhetnek a 
növények ? 

* 

(Éghajlat.) tígy-e bár, gyermekeim, ti már 

mindannyian tudjátok, hogy van tavasz, nyár, 
ősz és tél. Azt is tudjátok, hogy nyáron 
meleg, télen hideg szokott lenni, tavaszkor és 
őszszel pedig kellemes reánk nézve a levegő, 
ekkor sem túl meleg, sem túl hideg nincsen. E 
különböző időjárást a légkör változásai okozzák. 
Elmondhatjuk e szerint, hogy a milyen vala-
mely vidéknek vagy országnak az időjárása, 
olyan azégalja; tehát éghajlat alatt értjük a 
légkör különféle változásait. 

Tudjátok azt, hogy nincsen állandó idő ; 
mert néha a nap süt, néha beborul, majd 
esik, majd havazik stb. E változást többnyire 
a levegő mozgása: a szél okozza, mert ez 
kicseréli egymással egyes vidékek levegőjét. 

Az éghajlat s ebből kifolyólag az időjárás 
nagy befolyással van a növényekre; valamint 
a tartós száraz időjárás ártalmas a növény-
zetre, úgy árt a sok esőzés i s ; ezt is meg-
sinli a növény, elsárgul, elrothad benne. 

Hazánkat, — mint tudjátok, — a Kárpá-
tok veszik körül félkör alakban; e magas 
hegyek megvédik a zord északi szelek ellen, 
azért hazánk éghajlata mérsékelt. 

Azonban az éghajlat hazánkban is nagyon 
különböző; így pl. a hegyes vidéken hűvösebb, 
zordonabb, mint az Alföldön. Alföldünk idő-
járása is igen szeszélyes, nem mindig kedvező 
a növényzetre. Nyáron és tavaszkor sokszor 
kevés az eső, szárazság uralkodik, Ő3zszel 
meg gyakran annyi az eső, hogy e miatt 
nem tudja a gazda őszi munkálatait befejezni. 

Az éghajlatra befolyással vannak a hegyek, 
erdők és a tengerek. 

A hegyes-erdős vidék hűvösebb, zordonabb, 
itt gyakoribb a csapadék; ily helyeken nyáron 
is előbb cseppekké sűrűsödnek a vízpárák és 
harmat, eső alakjában lecsapódnak. Innen van 
az, hogy a Felvidék meg az erdélyi fensík 
levegője nyirkosabb. Ebből beláthatjuk, mily 
üdvös dolog volna, ha minden gazda iparkod-
nék minél több fát ültetni háza körül, udva-
rán s az útak mentén, nem lenne oly roppant 
nagy hőség és szárazság az Alföldön. 

A szárazföldi éghajlat, — mely hazánk 
nagy részében uralkodik — mint már mon-
dám, igen változó; majd igen meleg, majd 
meg hideg van, sokszor nincs eső, a mi a 
gazdát aggodalomba ejti a termése miatt. 

Meg kell említenem, hogy minden éghaj-
latnak megvan a maga növénye, s viszont 
minden növénynek a maga égalj a. Pl. hasz-
talan erőltetné a felföldi gazda a szőllő vagy 
buza termelését, mivel az ottani éghajlat 
alatt ezek be nem érnének; ott kielégítően 
zab és burgonya terem. Viszont a száraz 
Alföldön lakó gazda hiába próbálja a vörös 
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lóhere nagybani termelését, mert ez meg már 
nyirkosabb, csapadékdúsabb éghajlat alatt 
díszlik s ott felel meg a várakozásnak. 

* 

. . . Mely évszakban van nálunk melegebb 
és mikor hidegebb, N ? — Tavaszszal és 
őszszel milyen idő j á r? — Mi okozza ezt a 
különböző változást? — Mit nevezünk égalj 
vagy éghajlatnak? — Minden vidéknek vagy 
országnak az éghajlatát miről határozhatjuk 
meg, N ? — Milyen a mi országunknak az 
éghajlata? — Milyen az Alföldünk idő-
járása? — Mik védik hazánkat az északi 
zord szelek ellen ? — Hol hidegebb és hol 
enyhébb hazánkban az éghajlat, N ? Hol 
van gyakrabban csapadék ? — Mi ennek az 
oka ? — Mire kell tehát törekedniök az Alföld 
gazdaembereinek is ? — Miért kell ismernie 
a gazdálkodó embernek a maga éghajlatát? 

* 

(A tanító megismételi, a mit a levegő, 
nedvesség, melegség, világosság és éghajlatról 
tanított. Megjegyzem, miszerint az ezekről 
tárgyalandókat azért vettem föl két előadásra, 
t. i. 3. és 4-ikre, hogy ha valamelyik kartár-
sam a 2. előadásra számított „talajnemeket" 
be nem végezné, a 3. előadási órákon ezeket 
végezze be előbb; de ha letárgyalta is, csakis 
ezeknek átismétlése után térjen át 3. előadá-
sán a levegő és nedvesség befolyásának 
ismertetésére; a 4. előadásán pedig ez utób-
biaknak megismétlése mellett tárgyalja a 
melegség s világosság szükséges voltát és az 
éghajlatot.) 

(Dorosma.) Mákay István. 

E g y e s ü l e t i é le t . 
"t> Az ungi ev. ref. tanítóegyesület folyó 

évi rendes közgyűlését Ungvártt tartotta a 
tagok teljes száma és szépszámú tanügy-
barátok érdeklődése mellett. Az évi jelentés 
fényesen igazolja a tagoknak lelkiismeretes 
szorgalomtól áthatott munkásságát, melynek 
eredményeként három nevelés-oktatás keretébe 
tartozó munka jegyzőkönyvi elismeréssel, kettő 
pedig jutalommal lett kitüntetve. Jövő év 
pályázati tételeül kitüzetett: „Minő vallásos 
ismeretek és hogyan taníttassanak sikerrel a 
népiskola I. osztályában ?" Vitakérdésül tár-
gyaltatott: „Szükséges-e új tanterv a nemze-
tiségi iskolák részére?" Pro és contra több 
érv hangzott el, de végeredményében a „nem" 
döntött. Ismertették az írva-olvasás sikeres 
tanításához előnyös segédeszközt, mely az 
olvasandó szóban levő hangképeket egyenkint 

engedi az olvasó szeme elé. Bemutattak egy 
igen gyakorlati térképvédőt, mely 8 térkép 
tartására, de esetleg kevesebbre is alkalmas 
és a szükséges térképet egy mozdítással le-
ereszti, míg a többit összehengerítve tartja. 
A Tanítók Háza czímű költemény felolvasása 
után az állandó kiadások közé fölvétetett az 
egyesületi pénztár terhére 50 frt 5 évi törlesz-
téssel a Tanítók Háza alapjára; 2 fr t a tanítói 
árvák karácsonyfájára. Egy tüz által károsult 
kartárs részére 10 fr t segélylyel járultunk. 
Megalakítottuk az egyesületi énekkart és 
kötelezőleg határoztatott a közebéden való 
részvét, mert tapasztalás szerint a kartársi 
szeretet, egyetértés, a valódi közszellem sehol 
sem nyilvánul és fejlesztetik annyira, mint a 
fehér asztalnál. 

A A soniogycsurgói esperességi róm. kath. 
tanítóegylet 1899. évi rendes XVII. közgyű-
lését Zákányban tartotta meg. Az egyesület 
tagjai majdnem teljes számban ott voltak és 
sok tanügybarát is megjelent. Az ünnepélyes 
szentmise után Bajkovics Pál kántortanítót 
— 50 éves tanítói működése alkalmából — 
Zákány község, hitközség, iskolaszék, tanít-
ványok és az egyesület üdvözölték, melyre a 
jubiláns meghatottan válaszolt. Gyűlés után 
a vasúti vendéglő helyiségében társasebéd 
volt a hol többen felköszöntötték a jubiláns 
tanítót. 

= Áthelyezés. A közoktatási minister úr 
Várhelyi György volt borsodmegyei kir. tan-
felügyelőségi tollnokot, a közszolgálat érde-
kében, nyelvismeretére való tekintetből, Liptó-
Benedekfalu lakóhelylyel a liptóvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez helyezte át. 

= Megjutalmazott képzőintézeti növen-
dékek. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister, a földmivesésügyi magyar királyi 
minister hozzájárulásával, Pataki Sándor aradi, 
Hunel Béla bajai, Deák Viktor budapesti, 
Vágó György csáktornyai, Pataki Antal és 
Darabos Pál csurgói, Jordán Péter dévai, 
Csima Jenő kúnfélegyházai, Klementisz Géza 
iglói, Lázár Andor kolozsvári, Brunner József 
lévai, Petyó Rezső losonczi, Gréher Lajos és 
Szeghő Andor marosszigeti, Toók Gyula mo-
dori, Kendecsy Pál sárospataki, Kovács László, 
Máté János és Kovács Gergely sz.-kereszturi, 
végül Simkövics Gábor znióváraljai állami 
tanítóképzőintézeti növendékek részére, a 
gazdaságtanban s különösen a gyümölcsfák 
nemesítésében az 1898/99. tanév folyamán 
tanúsított szorgalmuk és tett előmenetelük 
megjutalmazásául, egyenkint egy darab husz-
koronás aranyat adományozott. 
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Az Eötvös-alap és a Tanítók 
Háza.' 

Az a nagy siker, melyet a Tanítók Háza 
létesítésével, cselekedni tudó kezek a közel 
múltban írtak be fényes betűkkel a magyar 
tanítóság évkönyveibe, örvendetes és eddig 
nem tapasztalt módon vonta az Eötvös-alap 
egyesületre az ország tanítóinak a figyelmét. 
A magyar tanítóság lelkesedéssel, elismeréssel 
és hálával tekint halhatatlan Eötvösünk nevé-
ről elnevezett országos egyesületére, mely 
megvalósította azt a nemes eszmét, melynek 
megvalósítását még a legvérmesebbek is csak 
legkevesebb egy lustrum eltölte után várták. 

Kevés egyesület dicsekedhetik el azzal, hogy 
25 éves fennállásának jubileumát oly szépen, 
oly lélekemelő módon ülte meg, mint az 
Eötvös-alap: maradandó nagy alkotással. 

Mert a Tanítók Háza eszméjének megvaló-
sítása összeesik az Eötvös-alap 25 éves fenn-
állásával. 
• Az eszme : a magyar tanítóság kartársi sze-
retetének országos jellegű jótékony intézmény-
ben való tömörítésének az eszméje 1870-ben 
fogamzott meg annak az agyában, a kiről 
találóan mondotta az augusztusi közgyűlés 
egyik előadója, hogy „a szivével gondolkodik 
és az agyával érez" s a ki 25, illetőleg 
29 éven át buzdított, lelkesített, agitált, kér-
vényezett, hogy a magyar tanítóságnak köz-
vagyont szerezzen. Megneveztük őt: Péterfy 
Sándor az. 

1870-ben, a XIX. általános német tanítói 
gyűlésen, Bécsben fogamzott meg lelkében az 
az emberbaráti eszme, a melyet élete tartal-
mává, munkássága czéljává tett. Ott hallott a 
német kartársaktól a németországi tanítók 
Pestálozzi-alapjárói, mely évenkint tömérdek 
tanító özvegyét és árváját segélyezi. És „az 
ige lelkét megradta". Megfogamzott benne az 
a „természetes gondolat", hogy hasonló jóté-
kony intézetet lehetne és kellene a magyar-
országi néptanítóknak is létrehozniok. 

Közölte az eszmét többekkel, de bizony 
akadtak közöttük többen kételkedők, a kik az 
öntudatára még nem ébredt magyar tanító-

* A Magyar Tanítók Naptárából. (Athenaeum írod. 
és nyomdai részvényt, kiadása. jL'+v-áí' kr.) 

ságot, azt az akkor „oldott kévét" még gyön-
gének Ítélték ily nagy feladat végrehajtására. 
Péterfy lelkében azonban az apostolok hite 
lobbant lángra: az I. egyetemes tanító-gyűlés 
második rendes ülésén már megtette indítvá-
nyát, melynek értelmében Magyarország nép-
tanítóit oly országos egyesületben kívánta 
egyesíteni, mely főczéljának a tanítók árváit 
befogadó árvaház fentartását tekintené. 

Az indítvány — ma már, a magyar tanító-
ság öntudatra ébredésének boldog korszaká-
ban, majdnem hihetetlen ez! —- nem talált 
viszhangra. A gyűlésnek egyetlen tagja sem 
reflektált, még csak egy árva szóval sem, az 
indítványnak a tanítók árvaházának felállítá-
sát czélzó részére. 

Péterfyt nem kedvetlenítette el ez a bal-
siker, jól tadta ő, hogy „a leányzó nem halt 
meg, csak még alszik". Eszméjét nem ejtette 
el, sőt szivének melegével ápolta, érlelte. Nagy 
Eötvösünk 1871 február 2-án bekövetkezett ha-
lála után elhatározta, hogy az akkor még csak 
szivében élt jótékony intézményt Eötvös nagy 
nevével hozza összeköttetésbe. 0 maga vallja 
meg az 1890. IV. egyetemes tanítógyülés 
szeme előtt, hogy a Peztalozzi-alaphoz hasonló 
tauítói jótékony intézmény létesítésének vá-
gyát fokozta még benne az 1874. év vége felé 
az a körülmény is, hogy az akkori bécsi pénz-
válság következtében néhány budapesti nagy-
kereskedő, a kiknek a gyermekeik mellé ő 
szokott volt az egyetemen tanuló tanítógyer-
mekek közül házi nevelőt ajánlani, megvál-
tozott anyagi körülmények miatt, a náluk al-
kalmazott szegény sorsú ifjakat elbocsátották 
és ő (Péterfy Sándor) nem volt képes vidéki 
kartársai jelesen tanuló fiainak semmiféle jö-
vedelmi forrást nyitni. 

Ebben az időben szavazott meg a II. egye-
temes tanító-gyűlés végrehajtó bizottsága 
Péterfynek a „Napló" szerkesztéseért 200 frtot. 
Ezzel a 200 frttal vetette meg Péterfy Sándor 
az Eötvös nevéről elnevezett tanítói jótékony 
intézménynek az alapját. Az Eötvös-alap első 
pénze tehát a Péterfy Sándor tollának a ke-
resménye volt. 

Hogy miért kapcsolta össze a tanítóság 
országos jellegű jótékony intézményét már 
létrehozása előtt nagy Eötvösünk dicső nevé-
vel, arról maga Péterfy így nyilatkozik: 
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„Erre a többi természetes ok mellett 
annak a körülménynek is határozott be-
folyása volt, hogy a magyar nemzet éppen 
abban az időben készült Eötvös József 
bárónak emlékszobrot emelni. Természetes-
nek Ítéltem ugyanis én azt, hogy ugyan-
akkor, midőn az egész nemzet kifejezést 
ad nagy fia iránt érzett kegyeletének, a 
magyar haza összes néptanítói se feledkezze-

e hazának, élénken él bennünk és hogy a 
néptanítók itt együtt éreznek és együtt sír-
nak a nemzettel és át tudják s át akarják 
plántálni a nép sarjadékának lelkébe a saját 
lelkükben is élő nemzeti közérzület nemes 
erkölcseit. Be akartam az ország és annak 
minden nagyra hivatott fia előtt bizonyítani, 
hogy azok, a kik a nemzet zömét a népisko-
lákban nevelik, a mily szerény, éppen olyan 

Péterfy Sándor. ( 2 5 év e l ő t t i a r c z t e p e . ) 

nek meg a nemzetnevelő magyar államférfiu-
ról. Bizonyságot kívántam a világ előtt 
szolgáltatni arra nézve, hogy a nemzetek 
sorsát intéző Isten nem hasztalanul küldi 
prófétáit a magyar nemzethez, mert még a 
magyar állam legkisebb tényezői, a nép-
tanítók is fel akarják és fel tudják fogni a 
magyar nemzet, a haza javát. Hirdetni 
óhajtottam, hogy a magyar nemzet ősi erénye: 
a hűség és a hála azok iránt, a kik jóltevői 

életerős tagjai annak a munkás osztálynak, 
mely ama nagy alkotmány építése, védelme-
zése és szépítése körül foglalatoskodik, mely-
nek haza a neve. Tanúságot véltem szolgál-
tatni továbbá arról, hogy a magyar néptaní-
tóság is teljesen át van hatva azon hittől, 
hogy „ Magyarország nem volt, hanem, lesz /" 
és hogy e hittől vezéreltetve a saját példá-
jukkal is úgy nevelik ők az ifjúságot, hogy 
még a népiskolás gyermekek ajkán is imád-
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sággá válik nemzetünk nagyjainak a neve és 
tetteik a nép előtt is ismeretessé tétetvén, 
követésre méltó hazaszeretetük és hűségök a 
kegyelet által megszentelt példaként ragyog." 

Tisztában állván így előtte az Eötvös-alap 
eszméjének megvalósítása által eszközlendő 
ezélok mindegyike, végre az 1875. év elején 
hozzáfogott a munkához s már ez év május 
hó 16-án a II. egyet, néptanítói gyűlés kebe-
léből kiküldött ötvenes bizottság előtt ez 
ügyre nézve a következőket adhatta elő: 

„Az 1875-ik év január havában a „Nép-
nevelők Lapjá"-ban közzétett s az „Eötvös-alap" 
létesítését czélzó indítványom kedvező fogad-

sával a Il-ik egyetemes néptanítói gyűlés 
ötvenes bizottságát. Az előbb említett szer-
vező bizottság az „Eötvös-alap". eszméjét és 
az arra vonatkozó szabályzatot megvizsgál-
ván, azt nemcsak életrevalónak és megvaló-
síthatónak ítélte, hanem a maga részéről is 
100 frtot szavazott meg ezen czélra s meg-
bizott engem azzal, hogy itt a II. egyetemes 
tanítói gyűlés ötvenes bizottságának a tag-
jait arra kérjem fel, hogy az „Eötvös-alap" 
eszméjének a megvalósításához szükséges 
lépéseket tegyék meg, nevezetesen, tárgyalja 
és állapítsa meg véglegesen ezen országos 
jellegű bizottság az „Eötvös-alap" szabály-

Tanítók Háza. 

tatásban részesült; a sajtó éppen űgy, mint 
a kartársak, oly kiváló érdeklődést tanúsí-
tottak a megpendített eszme iránt, hogy 
ennek következtében a vázlatos indítvány-
nak és az ország különböző részéből hozzám 
beküldött véleményeknek a felhasználásával 
elkészítettem az „Eötvös-alap" részletes alap-
szabály-tervezetét s azt be is terjesztettem 
a „Népnevelők pesti egyesülete", mint a III. 
egyetemes tanítói gyűlést szervező bizottság 
elé még a jelen évi márczius 7-én oly czél-
ból, hogy a megalkotandó „Eötvös-alap" 
szabályzatait vizsgálat alá vévén, ha azokat 
figyelemre méltóknak és életbeléptethetők-
nek ítélné, bizza meg az eszme megvalósítá-

tervezetét és küldje ki a maga kebeléből az 
„Eötvös-alap gyűjtő-bizottságot." 

Így indult meg a kartársi szeretetnek az 
a nemes munkája, a mely ma már oly nagy 
sikert tud felmutatni, mint a milyen a Taní-
tók Házának létesítése. 

Sokat kellett Péterfy Sándornak és társai-
nak fáradniok, míg az Eötvös-alapot mai 
hatalmára emelhették! Sok közöny jegét kel-
lett megtörniök buzdítással, rábeszéléssel, ké-
regetésekkel, példákul szolgáló személyi áldo-
zatokkal, sőt nem egyszer korholással is. 
Mert — fájdalom! — a magyar tanítók csak 
nehezen értették meg az igét, a mely 25 
évi munka után mégis csak diadalmaskodott 
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ós testté lön. Az idők azonban — hála a 
Gondviselésnek — jobbra fordultak s a jelek 
után Ítélve, remélhető, hogy a közeli jövő-
ben nem lesz egyetlen magyar tanító sem, 
a ki legalább évi 3 koronával ne segítse az 
Eötvös-alapot nagy czéljai elérésében. 

A Tanítók Háza eszméje szintén Péterfy 
Sándor agyában fogamzott meg, még pedig 
mindjárt akkor, a midőn az Eötvös-alap 
megalapításának első nehézségein túl volt. 
Ebből a korból közöljük az ő jóságos 
arczának a képmását. Szembenéz azzal a 
házzal, a mely már akkor állott az ő lelké-
ben, a midőn még haja fekete volt, a mely-
nek fölépültét azonban csak ősz fejjel, de a 
tanítóságért még mindig bámulatos munka-
bírással és melegen érző szívvel érte meg. 
Adja a jóságos Gondviselés, hogy munkájá-
nak kiépítését is megérje és áldásos műkö-
désében is még sokáig teljék lelki gyönyö-
rűsége ! 

A magyar tanítóság a lefolyt évben oly 
örvendetes jeleit adta öntudatra ébredésének 
és oly megható bizonyítékait áldozatkészsé-
gének, hogy nagynevű ministerünk és irá-
nyunkban sok jóakaratot tanúsító kormányunk 
segítségével bizton remélhetjük a megkezdett 
nagy munka fokozatos kiépítését, sőt azt is, 
hogy az első Tanítók Háza után egy másik 
is fog épülni második egyetemi városunkban: 
Kolozsvártt. 

Egyesületeink országszerte lelkesen felka-
rolták ez ügyet. Inje, bemutatjuk a mai 
Tanítók Háza képét, a melyet a holnap szá-
mára ki kell építenünk, a melybe kartársi 
szeretetünk melegét kell belevinnünk. 

Hogyan tehetjük meg ezt? Feleljen meg 
erre a kérdésre az a határozat, a melyet a 
Magyar Tanítók Országos Bizottságának 1899. 
évi Szt-István napi közgyűlése egyhangúlag 
és lelkesedéssel elfogadott és a tanító-egye-
sületekhez megküldött. (L. Néptanítók Lapja 
f. é. 34-ik számát.) 

Ha Magyarország tanítósága e határozat 
szellemében buzgólkodik és cselekszik (mert 
hiszen már elérkezett a cselekvés órája!), rövid 
néhány év alatt kiépítjük azt a nagy müvet, 
a melyet Péterfy Sándor kezdeményezett és 
mai alakjában le'trehozot, 

A Budapesten már létesített (de még kiépí-
tendő) és a Kolozsvártt még csak ezután épí-
tendő Tanítók Háza maradandó emlékei 
lesznek annak, hogy a XIX. század végén a 
magyar tanítóság öntudatra ébredt és a XX. 
század elején egyesült a kartársi szeretet 
magasztos eszméjében. 

Úgy legyen! 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister 

Köszönetét nyilvánította: Károlyi Gyula 
grófnak, a ki Emmaliget majorban el. népisk. 
állított föl; Schmidt Borna debreczeni hangszer-
gyárosnak, a ki a debreczeni tanítói árvaház-
nak egy értékes zongorát adományozott; a 
biharmegyei népnevelési egyletnek azon haza-
fias áldozatkészségeért, melylvel a biharvár-
megyei tankerülethez tartozó 5 román nyelvű 
népisk.-ban működő tanítónak jutalmazására 
a magyar nyelv tanításában felmutatott sike-
rekért egyenkint 50—50 frtot, összesen 250 
forintot adományozott. 

Kinevezte: Horváth Gizella oki. tanítónőt 
a csicsmáni áll. el. isk.-hoz tanítónővé; Vajda 
Lőrincz oki. tanítót a ripinyelezánszkai áll. 
el. népis.-hoz vándortanítóvá; Zsigmond M. 
József kecskeméti közs. el. isk. tanítót az 
ottani áll. segély, közs. polg. leányisk.-hoz r. 
tanítóvá; Molnár Sándor oki. tanítót a dolovai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bimitrijevits 
Stojanovits Constance oki. tanítónőt a czre-
pájai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Mózer 
Ferencz oki. tanítót a felsőtöőki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Brudarszky Vazul oki. 
tanítót az orlováti közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Sebestyén Sándorné szül. Tóth Amália oki. 
tanítónőt a felenyedi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Podlussányi Gizella és Boleizek 
Anna oki. tanítónőket a kunosvágási áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónőkké; Garay Irma oki. 
tanítónőt az alsórákosi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Lieber Ilona oki. tanítónőt a 
hidegkúti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Gutkowszky Adél oki. tanítónőt a mákói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Zsilinszky Józsa 
okleveles óvónőt állami óvónővé, szolgálatra 
a szurduki áll. állandó gyermekmenedékházhoz 
rendelve ; Csucska Irma oki. tanítónőt az 
antalóczi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Boró Vendel oki. tanítót a zsebelyjózsefszál-
lási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kuzmiák 
Sándor, Budinszky Miklós, Kamencza László, 
Lyikár Mihály, Oláh Kornél oki. tanítókat és 
Vrabély Mihályné szül. Bzsunya Paula oki. 
tanítónőt a bácskereszturi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóknak, ill. tanítónőnek; Kis Sarolta 
oki. óvónőt a torontálerzsóbetlaki áll. óvóhoz 
óvónővé; Nyisztor Amália oki. tanítónőt a 
kapnikbányai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Bauer József csicsmáni áll. el. 
isk. tanítót a lédeczi áll. el. isk.-hoz; Boér 
Euszébia mezőlivádiai és Csiki Klára válaszúti 
áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; Nedelka 
András és neje torontálbresztováczi áll. el. isk. 
tanítót ill. tanítónőt az ürményházi áll. el. 
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isk.-hoz; Stefcsek István luezatői és Strähle 
György dubraviczai áll. el. isk. tanítókat köl-
csönösen ; Fazekas Sándor poklostelki állami 
tanítót a tenkcseréplaki áil. el. isk.-hoz; 
Kuptsikné-Komárovits Ágnes antalóczi áll. el. 
iík. tanítónőt a lugosi áll. el. isk.-hoz ; Szmo-
lárcsek János felsőtöőki áll. el. isk. tanítót a 
szurduki áll. el. isk.-hoz. 

Jóváhagyta: A mohácsvidéki róm. kath. nép-
tanítóegyesület módosított alapszabályzatát 
f. évi 69.862. sz. a. rendeletével; az érmelléki 
ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület egyesületi 
és gyámintézeti módosított alapszabályzatát 
f. évi 70.643. sz- a. rendeletével. 

Végkielégítést engedélyezett: Fetu György 
kopacseli közs. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak 160 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Kalmáry János 
abasi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanítónak 
évi 500 frtot; Rudy Péter verbóczi munka-
képtelen közs. isk. tanítónak évi 350 frtot; 
Kovács János szentesi munkaképtelen ev. ref. 
tanítónak évi 470 fr tot ; Balázs Péter seges-
vári áll. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
220 fr tot ; Hillier Jakab újszentannai közs. 
tanítónak évi 510 fr tot ; Kaba János dubesti 
munkaképtelen g. kel. tanítónak évi 120 frtot; 
Mitter Ábrahám vaskői osztr. m. áll.-vasut-
társulati munképtelen tanítónak évi 480 frtot; 
Popovics János bukoveczi munkaképtelen gör. 
kel. tanítónak évi 280 frtot; Demeter Róbert 
kézdivásárhelvi munkaképtelen áll. el. isk. 
tanítónak évi 430 frtot. 

Segély-, ill. gyáinpénzt engedélyezett: 
Zunclánovics Lázár volt nagyhudméri g. kel. 
tanító özv., szül. Milics Annának évi 150 frtot; 
Schréer János battyáni r. kath, volt tanító 
özv., szül. Allinger Anna és kiskorú árvájának 
együtt évi 175 fr tot ; néh. Schmidt Iván nyug. 
osgyáni ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Alexy 
Janka és kiskorú árvájának együtt évi 269 frt 
91 kr t ; Dudich Ferencz lekéri r. kath. volt 
tanító özv., szül. Gubics Magdolnának évi 
162 fr tot ; néh. Kovácsics Gyula pápai nyug. 
volt ág. hitv. ev. tanító özv., szül. Tompa 
Teréznek évi 320 frt 60 kr t ; néh. Marikovszlty 
Lajos sárospolyánkai volt ev. ref. tanító özv., 
szül. Benedek Bertának évi 209 frt 50 krt és 
Ilona Flóra nevű kiskorú árvájának 34 frt 
91 kr t ; néh. Gigics Máté temesvári nyug. 
volt g. kel. tanító özv., szül. Joanovics Zsófiá-
nak évi 309 frt 60 kr t ; néh. Langhoffer Pál 
ispánmezői ág. ev. tanító özv., szül. Fábry Ida 
és kiskorú árvájának évi 175 frtot; Kupcsa 
Péter felsőkálinfalvai volt g. kath. tanító özv., 
szül. Jurka Zsuzsánna és 6 kiskorú árvájának 
évi 350 frtot; Bartalis József olaszteleki 
nyug. volt tanító özv., szül. Simon Nagy 

Ágnesnek évi 105 frtot; Öry András kőrös-
ladányi nyugdíjazva volt tanító özv. szül. 
Nagy Paulinának évi 215 frtot; Dohnál 
Mátyás jászárokszállási róm. kath. tanító 
özv. szül. Faragó Amália és Erzsébet kiskorú 
áriájának együtt évi 319 frt 08 krt. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
N y u g d í j ü g y e k b e n : 

Határőrvidék!. A volt határőrvidéki taní-
tók nyugdíj szempontjából 3 kategóriába 
sorozhatok; nevezetesen: a) egyesek az O Fel-
sége által 1871. évi jun. 8-án jóváhagyott 
szabályzat értelmében n vugdijaztatnak, b) má-
sok már az 1875. évi XXXII. és 1891. XLIII. 
t.-cz. értelmében kapják az országos nyug-
díjalapból ellátásukat s végre c) esetleg 
olyanok, kik nem voltak tagjai az orsz. tan. 
nyugdíjalapnak s a jogerejü szabályrendele-
tek alapján, mint községi tanítók, a község — 
mint iskolafentartó — terhére 30 évet meg-
haladó szolgálat után teljes fizetéssel nyugdíjaz-
tatnak. Azok, kiknek nevei a volt határőr-
vidéki tanítók lajstromában benfoglaltatnak 
s nem tartoznak már az 1875. és 1891. 
nyugdíjtör?, rendelkezései alá, sok tekintet-
ben előnyösebb helyzetben vannak. így pl. 
fizetésemelkedésnél tőlük 50% helyett csak 
25°/o-ot vonnak le nyugdíjigény-emelkedés 
szempontjából. Az 1875. évi nyugdíjtörvény 
alá vett határőrvidékiek — épp úgv mint 
más elemi isk., kik az 1875. évi XXXII. t.-cz. 
alapján nyertek nyugdíjigényt -— 1875-től 
1891-ig 300 frtnál nagyobb nyugdíjösszegre 
nem tarthattak igényt, hacsak külön még 
nem biztosítottak 100 frtot. Az 1891. évi 
XLIII. t.-cz. kimondotta, hogy minden tanító 
teljes beszámítható fizetését kaphatja nyug-
díjul, ennek következtében eme törvény 
életbeléptekor országszerte megindult a jöve-
delembevallás s a 300 frtnál magasabb jöve-
delmek arányában fölemelték az illetők nyug-
díjigényét. Ekkor a nyugdíjintéző bizottság 
kimondotta, hogy a 300 frt és a magasabb 
nyugdíjigény között levő összeg után csak 
ő% illetményt követel méltányossági szem-
pontból. így is rendezték a dolgot az 1892. 
év előtti állapotokra nézve. A ki azonban 
1892. év óta lépett magasabb fizetésbe, attól 
már a többlet után 50%-ot vonnak le. Ebből 
megértheti Ön, hogy M. I. p . . . i közs. 
tanítótól, kinek 1895-ig 500 frt fizetése volt, 
akkor 130 frttal emelték, miért vontak le a 
130 frt többlet után a nyugdíjigényeinelke-
dés alkalmával 50°/o-ot. Azért, mert ő nincs 
abban a határőrvidékiek névsorában, kiknek 
nyugdíjügyét a különleges határőrvidéki 
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szabályzat szerint kell elintézni, a melyet — 
mint mondtuk — 0 Felsége 1871. évi jun. 
8-án hagyott jóvá. Továbbá neki 1892 után, 
nevezetesen 1895. évtől fogva emelkedett a 
fizetése 130 frttal, 1892 óta pedig már nem 
5° o-ot, hanem 50%-ot vonnak le az 1875. és 
1891. évi nyugdíjtörvények rendelkezései alá 
eső tanítók fizetésemelkedési többlete —• s 
így nyugdíjigényemelési összege után. — 
Sz. H. Ön 1861-ben végzett tanítóképezdét 
s szerzett oklevelet, de községi, illetve kör-
jegyző volt 1833-ig. 1884-től fogva tanítós-
kodik s most 57-éves korában akarna folya-
modni az orsz. tan. nyugdíjintézetbe fölvé-
telért. Ezt ugyan kérelmezheti, de szolgálati 
idejét — ha most folyamodik — csak 1899. 
évi január 1-től számíthatják. Lehet, hogy 
jó erőben lesz s képes még 10—12 évig 
szolgálni, akkor haszna volna a mostani be-
lépésből. Lám, ha idejében — mint közs. 
jegyzőség viselt, tehát törvényismerő em-
ber — 1884-ben mindjárt belépett volna 
az orsz. nyugdíjintézetbe, m o 3 t már eddig 
megszerezte volna itten a nyugdíjjogosult-
ságot. A másik dolgot -— t. i. hogy rever-
zálist adjon a községnek, hogy munkaképte-
lensége esetén nem követel tőle nyugdíjt stb., 
nem helyeseljük Ily reverzálisokkal nem jó 
bonyolultabbá tenni a tanítók nyugdíjviszo-
nyait. — I. Sándor. 1. Nem lehet korábban 
nyugdíjra jogosult, ha csak 1892-ben jelent-
kezett fölvételre. Saját hibája, hogy az 1892. 
előtt töltött szolgálatát elvesztette nyugdíj-
igénvbeszámítás szempontjából. 2. Korpótlék 
ügyében beterjesztett eredeti okmányait azon 
az úton — t. i. a kir. tanf. útján sürgesse, 
a mely úton beterjesztette. — Sz. L. 360 frttal 
vétetett föl nyugdíjra, ezután a 2°/o-ot köte-
les megfizetni mindaddig, míg M . . . ra 
választatván kántornak és énektanítónak, 
M.-kuti kántorsága nem számít nyugdíjalapul, 
mert a törvény tanítók (vagy kántortanítók) stb. 
számára csinált nyugdíjalapot. Meglehet azon-
ban, hogy később ismét tanítóvá leend. A 
nyugdíjalap a 360 frt után viselte a koczká-
zatoi — életbiztosítási nyelven szólva — mél-
tányos és jogos követelés tehát, hogy Ön is 
fizesse meg a 360 frt után a járulékot tanítói 
szolgálata idejére. De be is hajtják rajta, 
mert az is jövedelme az alapnak, tehát az 
összes tanítóság vagyonszaporulatához tarto-
zik. Miért engedjék el Önnek ? Azért, hogy 
otthagyva a „tanítói" állást, valamely zsiros 
jövedelmű kántorságot fogadott el?! — 
Cs. N. • Államsegély folytán nyert korpótlé-
kának nyugdíjigényéhez való csatolásáért 
nem kell külön kérelmezni, mert az ilyet 
hivatalból elintézik idefönt. Legfeljebb csak 

kezelési tévedésből maradhatna el, föltéve, 
hogy 300 frtnyi beszámítható fizetése volt. 
Ebben az esetben — mit az évi járulék ki 
nem rovásáról megtudhat — jó lesz rövid 
folyamodványnyal kérelmezni a közokt. mi-
nisteriumnál a korpótlék beszámítását. — 
H. Szt. L. Kecskemét. A ministerium rajz-
tanítási tantervre pályázatot eddig nem hir-
detett s nem is tudunk a felől, hogy fog-e ? 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Október 6-án a vértanuk ünnepét or-

szágszerte kegyeletesen ülték meg. Aradon 
megjelent a képviselőház nagy küldöttsége, 
élén Perczel házelnökkel, a ki díszes koszo-
rút helyezett a 13 vértanú szobrára. Képvi-
selve voltak ott hatóságok, társaságok, egye-
sületek stb. Az örökké gyászos vesztőhelyen 
mintegy 40 ezer ember hallgatta a szónoko-
kat. Áldassék örökre vértanúink emléke! 

- - Az országgyűlés képviselőháza f. hó 9-én 
ülést tartott, melyen Lukács László p éri', ügy-
minister beterjesztette az 1900. évi költség-
vetést terjedelmes beszéd kíséretében. Aköltség-
vetés közoktatásügyi részével avatott toll négy 
közleményben fog lapunkban foglalkozni; az 
első közleményt már mai számunkban közöljük. 
Lukács László pénzügy minister expozéja 
nagyon örvendetes adatokat tüntet föl. A 
Ház éljenzéssel vette tudomásul, hogy a mult 
évi bevétel 45 millió forinttal volt több az 
előirányzatnál. A jövő évi költségvetés már 
koronaértékekben van számítva s 1054,513.404 
korona bevétellel 1052,681.821 korona kiadás 
áll szemben, vagyis végeredményben 1,831 583 
korona fölösleg mutatkozik. A tisztviselők 
fizetésének emelésére 10 millió korona többlet 
van fölvéve. 

— Kitüntetés egy gazdasági ismétlő-isko-
lának. A kiskundorosmai gazdasági ismétlő-
iskola, mely Makay István szaktanító vezetése 
alatt áll, a Debreczenben folyó év szeptember 
hó 23—30-ig tartott országos kertészeti kiál-
lításon —• kiállított szép gyümölcseivel nagy 
ezüst érmet nyert. 

— A társadalom jó szive. Az Eötvös-
alapot a magyar társadalom eddig is szépen 
támogatta; leghathatósabban azok a buda-
pesti vendéglős urak, a kik tanítók gyerme-
keinek szadad asztalt adtak, a mult évben 
106-nak, az idén, mint halljuk, még ennél is 
többnek. Az asztaltársaságok közül a Posa-
féle gondolt eddig a tanítóknak főiskolákon 
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tanuló fiaira; most egy másik asztaltársaság-
ról, melynek elnöke Goldhammer Ferencz 
nyug. százados úr, jegyezhetünk föl hasonló 
nemeslelküséget. Goldhammer cs. és kir. nyug. 
százados úr ugyanis a napokban a köv. levelet 
intézte Péterfy Sándor kir. tanácsoshoz, mint 
az Eötvös-alap elnökéhez: „Alulírott asztal-
társaságom nevében és megbízásából ezennel 
kijelentem, hogy folyó évi október hó 1-étől 
1900 junius hó 30-ig, azaz 9 hónapon át az 
igen tisztelt elnökség által kijelölendő szegény 
tanítói ifjú déli ebédjének költségeit magunkra 
vállaljuk, illetőleg annak födözésére az igen 
tisztelt elnökség kezeihez havonkiut 9, azaz 
kilencz forintot ju t ta tank; kikötvén magunk-
nak azt, hogy az általunk biztosított ebédre 
lehetőleg a Kubanek-féle vendéglőben tör-
ténjék az előfizetés. Budapesten, 1899 szep-
tember hó 27-én. Goldhammer Ferencz s. k., 
•csász. és kir. nyug. százados." Lapunkban, a 
tanítóság ez egyetemes közlönyében, hálás 
köszönetet mondunk Goldhammer százados 
úrnak és asztaltársaságának. Fölötte örven-
detes jelnek tartjuk azt, hogy már a társa-
dalom is kezd érdeklődni a tanítók iránt^ 
mert látja, hogy a tanítóság is méltónak mutat-
kozott önmagához. Kérjük vidéki kartársainkat, 
tartsák ébren a társadalom ez érdeklődését 
országszerte és a hol még nem mutatkozik, 
keltsék életre a Tanítók Háza iránt. A 
magyar társadalom elvégre ismeri azt a nemzet-
erősítő munkát, a melyet a tanítóság teljesít 
s bizonyára meg fogja ragadni az alkalmat, 
hogy ha már a tanítókat mostohán díjazza, 
legalább a tanítók jelesen tanuló gyermekeiért 
tegyen valamit. Ime, a társadalom tekintete 
kezd felénk fordulni: felénk fordította a 
Tanítók Háza, melylyel a társadalom összes 
osztályait megelőztük. Ne szalaszszuk el a 
kedvező alkalmat: tegyünk, dolgozzunk, kér-
vényezzünk megyei, városi hatóságoknál és 
takarékpénztáraknál jelesen tanuló fiaink, 
illetőleg a Tanítók Háza érdekében! 

— A „Magyar Tanítóképzőben", melynek 
szerkesztője Nagy László, a következőket 
olvassuk a Tanítók Házáról: „Péterfy Sándor, 
a magyar tanítóknak ez a nemeslelkű jólte-
vője, megkoronázta a tanítók javára tett jóté-
teményeit. Mint az Eötvös-alap elnöke, az 

alap rendelkezésére szolgáló eszközökkel, 
megalapította Budapesten a tanítóknak a 
főiskolákon tanuló gyermekei számára az 
internátust s ez által, részben megvalósította 
a IV. és V. egyetemes tanítógyüléseknek s 
a II. országos és egyetemes tanügyi kongresz-
szusnak a Tanítók Házáról szóló határozatait. 
A Tanítók Háza, habár az eszméhez fűzött 
magasztos czélt csak részben realizálja (Ma 
még! Szerk.), a mai alakjában is nagyszabású 
hasznos intézmény. Egy deákinternátus az 
egyetemi s a többi főiskolai hallgatók számára 
már régen kifejezett közóhaj. A Tanítók 
Házának létrejötte, a mai alakjában is, epo-
chális esemény a tanítók társadalmi életének 
történetében. A magyar tanítóság áldozatokra 
kész lelkesedésének és összetartozandósági 
életének élő szimbóluma. A Tanítók Házában 
minden tanító méltán tekinti társadalmi tekin-
télyének s testületi szelleme erejének kifejezését. 
Ez a ház áldásait még nem is szórja, máris 
örömmel és büszkén tekintünk reája." Az 
Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület új alapszabá-
lyainak ismertetése után buzdítja a tanító-
képző tanárokat, hogy az Eötvös-alap tagjaivá 
legyenek : „Ajánljuk, hogy minden tanítóképző-
intézet tanítótestülete hozassa meg az Eötvös-
alap alapszabályait (titkár: Lakits Vendel 
igazgató, VI., Érsek-utczai el. iskola) s szemé-
lyesen vagy választott referens előadása alap-
ján, részletesen tájékozódjék minden tanító-
képző tanár a belépés módozatairól. Azzal 
azonban, hogy az egyesek belépésök által 
biztosítani kívánják érdekeiket az Eötvös-alap 
és a Tanítók Háza keretében, nem tettünk 
eleget erkölcsi kötelességünknek. E nagyfon-
tosságú ügy hazafias támogatásra is szorul. 
Lépjenek be a testületek is pártoló vagy ala-
pító tagul. De a legtöbbet tehetik a tanítóképzők 
az által, ha kilépő tanítványaikkal megismer-
tetik az Eötvös-alap alapszabályait. Végezzék 
ezt rendszeresen a pedagógia tanárai a szer-
vezettan keretében." 

— Tánczmulatsíig a Tanítók Háza javára. 
Etéden folyó hó 11-én a helybeli és vidéki 
tanítótestület a községi iskola nagytermében, 
a „Tanítók Háza" javára, az udvarhelymegyei 
ált. tanítótestület székelykeresztúri fiókkörének 
Etéden tartandó őszi közgyűlésével kapcsolat-
ban zártkörű kosaras tánczmulatságot rendez. 
Személyjegy 1 korona; családjegy 3 korona. 
Derék székely kartársaink példáját ország-
szerte követésre ajánljuk. Székely véreink a 
tánczmulatság rendezésével az Orsz. Biz. 
augusztusi gyűlésén elfogadott határozati 
javaslat értemében járnak el. 

— Az aszódi javító-intézet kibővítése. 
Az igazságügyi minister elhatározta, hogy az 
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aszódi javítóintézeti családfőknek a javító-
intézet telepén három földszintes házat épít-
tet. A három ház mintegy 27.000 forintba 
kerül és a jövő hónapban megkezdik az épí-
tését, úgy, hogy május elsejére mind a három 
teljesen készen lesz. 

— A feliérmegyei tanítótestület utóbbi 
közgyűléséről írt tudósításunkban megírtuk, 
hogy ez egyesület tagjai az Eötvös-alapba 
mindnyájan, kivétel nélkül, belépnek s a 
Tanítók Házában egy négyezer (4000) koro-
nás alapítványt tesznek. Göbél János, a székes-
fehérvári helyi Eötvös-alap elnöke s az egye-
sület tiszt, elnöke most lelkes fölhívást inté-
zett az egyesület tagjaihoz, melynek idézzük 
befejező sorait: „Végül nem mulaszthatom el 
űjból és ismételve felkérni a t. kartársakat, 
iparkodjanak a tanítótestület kebelén kívül is 
az Eötvös-alap és a Tanítók Háza ügyének 
nemeskeblü pártfogókat és jótevőket szerezni. 
Neveztem intézmények a magyar tanítóság-
nak oly alkotásai, a melyek mindnyájunk 
keblét büszke önérzettel tölthetik el, s a 
melyeknek a kultura iránt fogékony minden 
kebel elismeréssel és hódolattal adózik. A 
tudat, hogy a Tanítók Háza immár áll s folyó 
év november 19-ikén megnyílik, a hazai tan-
ügy történetében oly lélekemelő mozzanat, a 
mely kell, hogy a legmesszebbre menő áldo-
zatok meghozására buzdítson; kell, hogy egy 
mindnyájaért s mindnyájan egyért vállvetve 
cselekedjünk. — Azok, a kik az Eötvös-alap 
és a Tanítók Háza jótéteményeire számítanak, 
bölcs előrelátással kell, hogy ezen humánus 
intézményeket a leghathatósabban támogas-
sák ; azok pedig, a kik kedvezőbb anyagi 
viszonyok mellett az említett két nagy és 
dicső alkotás áldására esetleg nem reflektál-
nak, találjanak igaz s édes örömöt abban, 
hogy szegény kartársaink s ezek még szegé-
nyebb özvegyeinek és árváinak szánandó sor-
sán némileg segítettek." 

•— Gyűlések. A kolozsmegyei tankerületi 
tanítótestület folyó évi közgyűlését Kolozsvártt, 
október hó 20-án és 21-én tartja meg. Brassai 
Sámuelről, mint pedagógusról felolvas Boros 
György, az unit. theol. akadémia e. i. dékánja, 
a „Tanítók Házá"-ról Szentpétery Endre kir. 
s.-tanfelügyelő tart előadást, a gazdasági isme-
retek tanításáról a népiskolában felolvas Bavasz 
György, „az iskola és a fertőző betegségek" 
czímén dr. Genersich Gusztáv egyet, m.-tanár. — 
A barsmegyei általános tanítóegyesület folyó hó 
14-én Léván tartja évi rendes közgyűlését. — 
A beszterczenaszódvármegyei ált. tanítóegyesület 
néhai Benedek János kir. segédtanfelügyelő, 
egyesületi elnök síremlékének leleplezésével 
kapcsolatos XVI. rendes közgyűlését Besz-

terczén f. hó 16-án tartja meg. Vitatételek: 
„Mi módon lehetne a női kézimunkát a jóté-
konyság szolgálatában működtetni?" A fiók-
köröktől beérkezett vélemények alapján elő-
adja Solymossy Zsófia naszódi állami iskolai 
tanítónő. „Mi módon érhető el a népiskolá-
ban a tanulók lehető legigazságosabb osztá-
lyozása s mik legyenek azoknál a döntő okok?" 
A fiókkörök és a nevelésügyi bizottság véle-
ménye alapján előadja: Olajkár Sándor órad-
nai állami iskolai tanító. A központi választ-
mány előterjesztései közt a Tanítók Házához 
való hozzájárulást is tárgyalják. — A t.-lcani-
zsai tanítói fiókegyesület f. évi őszi gyűlését 
október hó 19-én Uj-Szt-Ivánon tartja. — 
A küküllői esperes-kerületi róm. kath. tanító-
egyesület folyó hó 19-én tartja közgyűlését 
Csöbön. — Az udvarhelymegyei tanítóegyesület 
udvarhely-járási fiókköre 1899 október 26-án 
Agyagfalváu gyűlést tart. — A somogymegyei 
ált. tanítóegyesület nagyatád-barcsi egyesült 
járásköre ez évi őszi rendes közgyűlését folyó 
évi október 30-án Nagy-Atádon tartja. — 
— A tordaaronyosvármegyei általános tanító-
testület rendes közgyűlését Tordán f. hó 12. 
és 13-ik napjain tartja. A Tanítók Háza ügyét 
Demény Endre marosludasi áll. isk. tan. re-
ferálja. 

—• A Tanítók Házára Míhálovies Erzsi 
tanítónő (Czibakháza) 30 krt küldött hozzánk 
bélyegekben. Erre a ezélra Csajághy Imre 
ugyancsak 30 krt küldött be hozzánk szintén 
levélbélyegekben. 

— Halálozás. Kiskéri Balogh István ki-
rályvégi állami tanító szept. hó 29-én életének 
35-ik évében elhányt. — Röder Adolf a 
szombathelyi izr. iskola nyug. igazgatója, 
Badó Antal dr. iró édesatyja f. hó 4-én élete 
66-ik évében Balaton-Vörsön jobblétre szen-
derült. — Özvegy Hell Antalné, született 
Béress Francziska f. év szept. 29-én Buda-
pesten elhunyt. Áldásos életének rajzából meg-
említjük, hogy 1854-ben saját költségén Besz-
terczebáayán megnyitotta az első magyar-
nyelvű leánynevelő- és tanító-intézetet s így 
méltán nevezhető a nőnevelés terén a besz-
terczebánvai magyarosodás első úttörőjének. 
Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : A tanítókért. Ujváry Béla. — Az. 
1900. évi állami költségvetés. (H.) — Néhány szó 
az iskola rendtartásáról. Kun László. — Negyedik 
előadás a gazd. ismétlő-iskolában. Mákay István. — 
Egyesületi élet. — S z ü n ó r a : Az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza. (Két képpel.) — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 



XXXII . évfo lyam 42. szám. Budapest , 1899. október 19. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOL4-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 1900. évi közoktatásügyi 
költségvetés. 

(H.) II. Tanítók Háza. Az ország nép-
tanítóinak évek óta táplált leghőbb 
óhajtása, hogy létesüljön az ország 
fővárosában egy olyan internátus, a 
melyben a néptanítóknak főiskolákban 
tanuló tehetséges és szegénysorsú gyer-
mekei iugyen, vagy lehetőleg mérsékelt 
áron ellátást és nevelést nyerjenek. 
Hogy mennyire lelkesül az ország 
tanítói kara ezen czélért, misem iga-
zolja fényesebben, mint az, hogy főleg 
az Eötvös-alap vezérlő férfiainak buzgól-
kodása folytán a jobbára szerényül 
díjazott néptanítók filléreiből a Tanítók 
Háza létesítésére immár 200.000 korona 
gyűlt össze, s az Eötvös-alap Budapest 
székesfőváros alkalmas részében e czélra 
ugyancsak 200.000 korouáért egy meg-
felelő házastelket vásárolt. 

De bármily nagy is a néptanítók 
e részbeli lelkesedése és áldozatkészsége, 
önerejökből képtelenek lettek volna a 
Tanítók Háza létesítésére. 

Wlassics minister a képviselőházban 
egy alkalommal kifejté, mily üdvös 
volna főiskolai oktatásunkra, ha azok 
mellett jól szervezett internátusok léte-
sülnének, a melyek megszüntetnék azon 
káros körülményeket, a melyek fő-
iskolai tanulóinkat most sok esetben 

veszélybe döntik. — A minister tehát 
a tanítói kar iránt érzett meleg szere-
tetével vett tudomást a Tanítók Háza 
iránt kifejtett törekvésekről, s az össz-
kormánynyal egyetértőleg fölkarolta az 
intenczióinak különben is megfelelő 
tervet. 

Fölkarolta pedig a nála megszokott 
erélylyel oly mérvben, hogy a mit 
maga a tanítói kar is még csak mint 
a távoljövőben megvalósítható czélt 
tűzött maga elé, ime, a közeljövőben 
nemcsak Budapesten, lianem az ugyan-
csak főiskolával bíró Kolozsvárott is létesül 
a Tanítók Háza. Az 1900. évi állami 
költségvetésben ugyanis a „ Tanítók Háza" 
budapesti és kolozsvári épületének létesíté-
sére szükséges egy millió korona első rész-
leteként 200.000 korona van fölvéve. 

A budapesti Tanítók Háza már a 
közeljövőben megnyílik. Ugyanitt lesz 
elhelyezve az Országos Tanszermúzeum 
és az Országos Pedagógiai Könyvtár; s 
ily módon mindkét nagyjelentőségű 
intézmény országos jellegének megfelelő 
elhelyezést nyerend. Mihelyt a budapesti 
Tanítók Háza elkészül, azonnal létesül 
a kolozsvári is. 

De még ez nem minden. — A taní-
tóság ezrei oly helyeken vannak alkal-
mazva, a hol nincs módjukban gyerme-
keiket iskoláztatni. Wlassics minister a 
tanítók ezen bkján is segíteni óhajt. Egy-

Lapunk 41-ife számához egy melléklet van csatolva. 
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előre Munkácson, az állami főgimnázium-
mal kapcsolatban és az ottani társadalom 
jelentékeny támogatásával olyan inter-
nátust létesít, a melyben a tanítók közép-
iskolába járó gyermekei nyernek majd 
elhelyezést és nevelést. E czélra az 
1900. évi állami költségvetésben 8200 
korona van fölvéve. 

íme, ilyen hathatósan karolja föl a 
kormány és a törvényhozás a tanítóság 
legfontosabb érdekeit. Bizton hiszszükr 
hogy a tanítói kar kötelességeinek hű 
és buzgó teljesítése által fogja az állam 
ezen gondoskodását meghálálni. 

Természetes, hogy az állam ilyen 
nagyirányú támogatásával létesülő 
internátusokban nemcsak a tanítók, 
hanem a tanárok és más tanférfiak 
gyermekei is megfelelő arányban fognak 
elhelyezést nyerni. A fölvételeknél a 
legszigorúbb felügyelet lesz azon irány-
ban gyakorolva, hogy csakis a szegény-
sorsú és valóban tehetséges gyermekek, 
ifjak részesüljenek kedvezményben; a 
kikről föltehető, hogy majdan a köz-
életnek hasznos tagjaivá válnak. Mert 
végzetes baj volna, ha az internátusok 
a selejtes elemeknek nyitnának utat 
olyan pályákra, a melyekhez sem tehet-
séggel, sem hivatással nem birnak. A 
szellemi proletáriatust nem hogy szapo-
rítani, sőt ellenkezőleg, a legszigorúbb 
előrelátással vissza kell szorítani. 

III. A községi, felekeseti és magán-nép-
iskolák segélyezése az 1900. évi költség-
vetésben külön czím alatt van fölvéve. 
(XXI. fejezet, 25. czím.) I t t a már 
régebben fönnálló községi iskolák segé-
lyezésére 280.000 korona (1899-ben 
248.000 korona); felekezeti és községi 
iskolák tanítóinak illetmény-kiegészí-
tésére az 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján 
1,800.000 korona (1899-ben 1,200.000 
korona); végre testületek, egyesületek és 
magánosok által föntartott intézetek segé-
lyezésére 20.000 korona, összesena három 
tétel alatt 2,120.000 korona (1899-ben 
1,488.000 korona) van előirányozva. 

Rendkívül érdekes összehasonlítást 
mutat, hogy míg 1895. évben a tanítói 
fizetések kiegészítésére csak 580.000 
korona fordíttatott, addig 1900. évben 
ezen összegnek már több mint három-
szorosa lesz kiutalványozva. Sok, sok 
ezer néptanítónak van ezen állami 
támogatásból fizetése hat, illetve nyolcz-
száz koronára kiegészítve, és száz koronás 
korpótléka kiutalva. 

Nem volt, és nem lesz arra eset, 
hogy ha valamelyik iskolaföntartó tör-
vényes képesítéssel bíró tanítója részére 
akár fizetéskiegészítés, akár korpótlék 
czímén, kellően indokolt kérvényben 
és szabályos módon államsegélyt kér, 
hogy ezen kérelmet a kormáuy eluta-
sítsa. Hogy tehát még mindig vannak, 
és peiig, fájdalom., számosan vannak 
néptanítók, a kik nem hogy 800 korona, 
de még a minimális 600 korona fize-
tést sem élvezik a valóságban, ezen 
sajnos állapot semmi esetre sem a kor-
mányon múlik. 

Kétségtelenül nagy immár az összeg, 
a melyet az állam az 1893: XXVI. t.-cz. 
alapján a községi és felekezeti tanítók 
fizetésének kiegészítésére és korpót-
lékaikra fordít; de bizunk a tanítói 
karban, hogy az állam még fokozottabb 
anyagi támogatását is teljesen indo-
kolttá fogja tenni az által, hogy a 
vezetésére bizott milliónyi ifjúságot a 
magyar haza iránti meleg szeretetben, 
társadalmi erényekben fogja nevelni, s 
a népműveltség általános színvonalát 
föl fogja emelni. 

(Harmadik közlemény a jövő számban.) 

Esztétika a nópiskolálmn. 
Nagyszabású és nagyjelentőségű in-

tézkedés volt a vallás- és közoktatás-
ügyi minister úr részéről, mikor a 
magyar közoktatásba a művészi irányú 
oktatás bevitelét elrendelte. Ezen intéz-
kedés hova-tovább átalakítólag fog 
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hatni a közoktatás egész karakterében, 
és az izlés, a szellem és a kedély és 
ezekkel együtt az erkölcsök megne-
mesbülésére fog vezetni. A középfokú 
intézeteknél ezen irány határozott ki-
fejezést nyer az egyes tantárgyaknál: 
a tanítás módjában és az iskolai élet 
számos megnyilatkozásánál. 

Kétségtelen tehát, hogy a lánczolat, 
a természetes fejlődés törvényei alap-
ján meg kell találni a módot és esz-
közöket arra, hogy a tovább-képzéshez az 
elemi népiskolában már a tanuló lel-
kében, ha nem is alapfogalmakat, mert 
hiszen ez messzemenő dolog volna: de 
legalább esztetikai alap érzeteket, alap-
irányt, a gondolatoknak és gondolko-
dásnak esztetikai alapon való bizonyos 
megszokását előkészítsük. 

Nagyon természetes, hogy az eszté-
tikának valami tantárgyszerű oktatásá-
ról az elemi népiskolában szó sem 
lehet, hiszen erre sem a régi, sem az 
új tanterv nem is gondolt, de maguk 
az egyes tantárgyak, úgy a mint azok-
nak oktatása a tantervbe fölvétetett és 
a mint a tantárgyak előadására vonat-
kozó utasításokban feldolgoztattak, bő 
alkalmat nyújtanak a tanítónak arra, 
hogy a tanulót a gondolkodásnak esztetikai 
alapon való bizonyos megszokásához elő-
készítsék. 

A szép alaptényezője a harmónia, az 
öszhang. De e mellett számos olyan 
természeti jelenségre akadunk, a melyek 
megfigyeltetésére, sőt megértetésére 
módja van az elemi iskolai tanítónak 
is: a melyeket mint a szép őstényezőU 
ismerhetünk föl. 

A szép tárgy észrevételéhez, érzéke-
léséhez egyik első kellék a fény, világos-
ság; a fény, a világosság, mint termé-
szeti tünemény, általában is szép, és 
olyan általános, hogy kellemes voltát, 
azt, hogy a szép tárgyat ennélfogva 
veszszük észre, az elemi iskolai tanuló 
lelki világa is megbirja. Ott van a 
részarányosság, mint a szép egyik östénye-

zöje. Nem is szólva itt a rajztanításról, 
melynek egész czélja az esztetikai érzék 
fölkeltése; xi—hrtés "alaptényezőinek, 
alapérzeteinek kiművelése és a melynek 
folyamán a tanítónak meg kell ismer-
tetnie a tanulót sok olyan fogalom-
mal. a mi a szépérzék alapja már az 
elemi iskolai oktatás legalsóbb fokán 

"isi hálás tér ez az esztetikai érzék föl-
keltésére, mart a részarányosság érzé-
keltetésére módja van a tanítónak a 
beszéd- és értelemgyakorlatok rendjén: 
valahányszor az emberi vagy ál lat i 
testről, egy-egy virágról, fáról, annak 
részeiről szól, s azokat az egész tárgy 
és körvonalaival öszhangba hozza. A 
szép tárgynak mindenkor hasonlónak is 
kell lennie valamihez. A hasonlóság föl-
ismerése szép és kellemes érzet. A föl-
ismert hasonlóság kellemes érzetét a 
tanítónak szintén sokszorosan módjában 
áll fölkeltetnie növendékeiben, és ezen 
eljárása,a mennyiben öntudatos, hatalma-
san fejleszti a gyermek nemes Ízlését, 
szellemét, lelkét frissíti, a nélkül hogy 
terhelné. 

Ostényezője a szépnek: az emlékezés, 
a szeretet gyakorlása, a kegyelet ; a 
csendes béke: a nyugvó természet szem-
lélete. Ostényezője a szépnek az ellen-
tét, mely nem sujt le, csak kiemeli az 
összehasonlításra szánt tárgyat, gondo-
latot, hangot, stb. 

E rövid kis áttekintés után nem 
kell egyebet tennünk, mint a legújabb 
tantervi tervezetnek azon tárgyait át-
futnunk, á melyéknél a tanító, előadá-
sát öntudatosan az esztetikai képzés 
szolgálatában vezetve, nagy szolgálatot 
tehet" a nemes" érzelmek ébresztése és 
fejlesztése ügyének, a mik azután alap-
jait képezik a nemzeti irányú oktatás-
nak is. Ha nemzeti irányú népiskolai 
oktatást akarunk: ezt első sorban a 
kegyélet érzelmére kell alapítanunk, mer t 
ez az, a mi a nemzeti érzést az emlé-
kezet és a tisztelet hasábjain át táp-
lálja; ez az, a mit a gyermeki kedély 

42* 
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első sorban befogad; a kegyeletnek pedig 
a nemzeti történet szép és magasztos 
lapjai a forrásai, 

A történeti szép: elvont dolog; érthető 
úgy lesz a gyermelv előtt, ha előbb 
össze hídja hasonlítani a jó, a szép, a 
nemes és az erkölcsös törvényével és 
ez össiehasonlításMtlMríti érzelmeit. 

A beszéd- és értelemgyakorlatok 
czéljául a tanterv az erkölcsnemesítés 
alapjainak megadását is kitűzi. Ebbe a 
ezélba, minthogy az erkölcsnemesítés 
az izlés nemesítése nélkül nem képzel-
hető, az esztetikai érzetek keltése joggal 
he-lefoglalandó. — A szülői ház, a 
bútorok, az iskola épülete, a kert, a 
kertben a virágok, a templom, az 
ünnepek, — aztán az időjárás, nappal 
és éjjel, középületek, erdő, mező, szántó-
föld, sík, domb, völgy, folyó, tó, évsza-
kok, mind oly fogalmak, melyeknek 
értelmezésénél az arányosságot, az 
ellentétet, a színt, a fényt, a fölismert 
hasonlóságot vagy a hasonlóság fölismer-
tetését bőven alkalmazhatja a tanító 
anélkül, hogy tárgyától eltérne, de sőt 
nemcsak tárgya czéljától el nem tér, 
hanem azt még jobban megközelíti. 

Épp így van alkalma az esztetikai 
alapérzetek fölkeltésére a földrajz-okta-
tásnál a tenger, a hegységek, a jeges 
tenger, az ég és az égi testek, a csil-
lagos ég tanításánál. 

A természetrajz és természettannak, 
mint tantárgyaknak, czélja pedig egye-
nesen ráutalja a tanítót arra, hogy a 
természetet egészben és pedig szép 
oldaláról igyekezzék bemutatni, helye-
sebben, hogy azokat a körülményeket, 
a mik a természetet megkedveltetik a 
gyermekekkel, minden alkalommal ki-
emelje, mert szó szerint azt mondja: 
„czél . . . hogy megkedveltesse a ter-
mészetet. A természettudományi tárgyak 
tanításában szem előtt kell tartani, 
hogy általa a tanulókban mindjobban 
megerősödjék a vallásosság." Vájjon, 
mi fog a természettudományi tárgyak 

oktatásánál úgyszólván egyedül a val-
lásos érzelem fejlesztésére vezetni, ha 
nem az, hogy a természet szépségét, 
csodálatos fenségét, titokzatosságát és 
az emberi kéz munkája fölötti elérhe-
tetlen magas tökélyét felmutatjuk: és 
ekkép tiszteletet, félelmet és imádatot 
keltünk a Teremtő iránt. 

És még valamitannak nagy előnyéről, 
ha a tanító az esztetikai alapérzetek 
fölkeltésére figyelmet s gondot fordít : 
ez a törekvés tanításában a türelemnek 
és a szeretetnek kiapadhatatlan forrá-
sává leszen. 

(Budapest.) Mosrlóssy Imre. 

•£>$><3«»-

A Tanítók Háza. 
Istenéhez tért király asszonyunk nevenapján 

nyilik meg Budapesten az Eötvös-alap által 
megvett Tanítók Háza. 

És azon a napon, mikor a tanítók gyer-
mekei e házban otthont lelnek, fényes csillag-
sugár árad le majd onnan az égből arra a 
házra 

Bevilágítja, melegíti, sugárözönével telíti 
azok szivét, a kik jótékonysággal, áldozat-
készséggel egyengetik azt az utat, a melyen a 
tanítóság a nemzet javáért és jövőjeért mun-
kálkodva halad. 

És milyen széles ez az ú t ! . . . 
Ezen találkozhatnak Magyarország tanítói 

mindannyian: felekezeti és nemzetiségi kü-
lönbség nélkül. Ez úton elférünk szépen egy-
más mellett, akár felekezeti, akár községi, akár 
állami iskolában állunk a tanítás és nevelés 
szolgálatában. 

Mikor Péterfy Sándor, mint az Eötvös-alap 
elnöke, ez egyesület közgyűlésén bejelentette, 
hogy az Eötvös-alap a Tanítók Házát 104.000 
frtért megvette, szemeibe könyek gyűltek. És 
e könyeken át a szeretet szivárványa világítá 
meg azt az eszményi munkát, a melynek szol-
gálatában az Eötvös-alap immár huszonöt éve 
a tanítók sorsán segít, enyhít. 

És a szeretet forrásából fakadt könyeknek 
csak egy ára lehet: a mi gyermekeink, a ta-
nítók gyermekeinek hála-könyei. 

A jövő már nem oly borús, lelkünk édes 
biztató reménynyel telik. Gyermekeink bizto-
sabb és szebb jövője — a minek épp a Tanítók 
Háza veti meg alapját — fölemel hivatásunk-
ban, lelkesít pályánkon. 

És most munkára, egyesült erőre! 
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Minden arra hivatott tényezőnek karöltve 
kell segítenie e munkában. 

Legelső sorban nékünk tanítóknak. 
A Tanítók Háza-nak létesítése a legneme-

sebb intencziókou alapul: hogy a magyaror-
szági tanítóknak a felsőbb tanintézeteket lá-
togató gyermekei e házban otthont nyerjenek. 
Es hogy az intézők kezeit ne az a kérdés: 
„ki mennyiért" juthat be a Tanítók Házába, 
kösse meg, hanem, hogy minden jelesen ta-
nuló jelentkező ott gond nélkül folytathassa 
és fejezze be tanulmányait, azért van szükség 
arra, hogy mi mindannyian e haza tanítói, a 
Tanítók Házának fentartásához hozzájáruljunk. 

Péterfy Sándor azt mondta: „ha 25 évvel 
ezelőtt az ország összes tanítói beléptek volna 
csak 1 — 1 frtnyi tagsági díjjal az Eötvös alapba, 
ma nem volna annyi tanító, ki gyermekeinek 
sorsán kesereg, könyet ont." 

Megszívlelésre méltó igaz szavak. 
Lépjen nyomába a te t t ! 
A Tanítók Házá-nak véglegesítéséhez és 

fenmaradásának biztosításához legelső sorban 
az állam hozzájárulása szükséges, a mi — hála 
dr. Wlassics Gyula ministerünknek — már 
meg is van. 

A második faktor, melyre a tanítóság szá-
míthat : a társadalom. Hisz őt szolgálja legköz-
vetetlenebbül az iskola és tanító. 

Társadalom, törvényhatóságok, községek, pénz-
intézetek. Ezeknek érdeklődését kell felkölte-
nünk országos intézményünk, a Tanítók Háza 
iránt. Es ezt a mozgalmat a tanítóegyesületek 
vegyék a kezükbe. E hazában minden tanító-
egyesület tartsa nyilván a Tanítók Háza ügyét, 
évi közgyűléseiken válaszszanak külön munkás-
bizottságot e czélra. Vegye igénybe a társa-
dalom jótékonyságát ott, a hol kell; kérjen 
ott a hol kell; nyújtson érte szellemi szórako-
zást. Dal, ünnepély, mulatság minden oly szépen 
nyeri meg a sziveket. 

Tanfelügyelőink, a kiket mi édes szóval ve-
zéreinknek nevezünk, szives készséggel állnak 
majd kérésünkre mozgalmunk élére és meg-
nyerik ügyünknek a megyék és városok fő-
ispánjait, a városok alispánjait, polgármestereit. 
Nem sokat kérünk, ha keveset is adnak, csak 
állandó évi hozzájárulás legyen. Egy-egy megye 
könnyen megszavazhat egy-egy szobaalapít-
ványt (4000 korona) is. 

A Tanítók Háza fentartásának harmadik 
hozzájáruló és fontos faktora a hazai (tehát 
az összes) tanítóegyesületek. Találóan mondta 
az Eötvös-alap idei közgyűlésén az előadó : „A 
Tanítók Háza az egész magyar tanítóság egyet-
értésének, összetartozóságának és kartársi 
szeretetének symboluma." Meg van végre. Ezt 

kerestük hosszú évtizedeken át. És ime épp 
a szeretet oltárán dől romba mindaz a választó 
fal, mely tanítóságunkat az egyetértő és üdvös, 
közös munkálkodásban gátolta. A tanítóegye-
sületek közül már több 2000 frtos és 1000 
frtos alapítványokat tett. De még nem mind. 
Tegye meg mind. Akár alapítványt tegyen, akár 
állandó évi hozzájárulást biztosítson. A tanító-
ságért, a tanítók gyermekeinek jövőjeért teszi. 
És én hiszem, hogy nem lesz az országban 
egy tanítóegyesület sem, mely kivonná magát 
e nemes és hasznos mozgalom alól. Hisz épp 
a tanítók szive van ideális érzelmektől áthatva, 
és most, mikor eszményi szeretetből „építünk", 
e kőmívesi munkához mindenki hozzájáruland. 

És végül, kedves kartársaim, Magyarország 
tanítósága! hozzátok fordul kérő szavam. 

Nem lehet az, hogy ez áldott ügyben nézet-
eltérések, véleménykülönbségek legyenek ama 
magasztos czél iránt. Ha van jó tett, az csakis 
a szeretet forrásából fakadhat. És ez a forrás 
a tanítók szivéből fakad. E forrásból merí-
tünk mindannyian, a kik tanítunk és neve-
lünk szeretetre. 

A Tanítók Házá-1 az Eötvös-alap kezeli, 
vezeti. Az az alap, mely eddig a tanítók sor-
sán a legfényesebb példákkal mutatta meg 
segítő és enyhítő kezét. Ez a mult egy ugyan-
olyan jövő biztosítéka. És így nagyon helyes, 
hogy a Tanítók Háza is az ő gondjaira van 
bízva. Helyes az is, hogy a Tanítók Háza 
áldott jótéteményében csak az részesülhet, 
a ki az Eötvös-alap tagja, mert ennek jóté-
konyságát nem másnak, hanem magunknak 
biztosítjuk. Szükségünk is van reá. 

Hazám tanítósága! Lépjünk be valamennyien, 
felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül, 
tekintet nélkül arra, ki milyen jellegű iskolá-
nál működik, lépjünk be mindannyian az 
Eötvös-alap orsz. tanítóegyesületbe. És hogy ez 
ne szórványosan történjék, lépjen be minden 
tanítóegyesület minden egyes tagjával. Hozzatok 
közgyűléseiteken ilyen határozatot; utánozzá-
tok a fehérvármegyeiek lelkes példáját! Az 
évi tagsági díj 3 korona. Kicsi összeg, de 
hatalmasat alkot. Tegye szivére a tanító a 
kezét, a szeretet pillantásával nézze meg 
gyermekeit, lásson e tekintettel a jövőbe 
is és nem lesz köztetek egy habozó sem, ki 
a Tanítók Házának fentartásához ne járulna. 

S azon a napon, a mikor a tanítók 
gyermekei e házban otthont lelnek, fényes 
sugárözön árad le majd az égből arra a házra. 

És bearanyozza a Házat és bearanyozza 
sziveinket. 

(PancsovaJ Molnár József. 
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A gazdasági ismétlő-isiiólai 
tanítók alkalmazása. 

Az 1896. évi november 16-án 60.764. sz. a. 
kiadott ministeri rendelet ereje, ha annak 
fontosságát iskolai hatóságaink teljes mérték-
ben átértik és érezik, a nemzet jólétének eme-
lésében a messze-jövőbe ki fog hatni. Ez 
a rendelet hazai népoktatásunknak az 1868. 
évi XXXVIII. t. ez.-ben megalkotott régi szer-
vezetű ismétlő-iskoláit kívánja helyes alapra 
fektetni. A szervezés nagy munkája jelenlegi 
vallás- és közoktatásügyi ministerünk nevéhez 
s ezen ministerium vezető egyéneihez fűződik. 

„Az iskolában, az iskola levegőjében kell 
már az ifjúnak az életbe átlépnie. így lesz az 
életelőtte eszményibb, az iskola gyakorlatibb", 
hangoztatta egyik országgyűlési beszédében 
közoktatásügyi ministerünk. 

Kulturális intézményeink között a gazdasági 
ismétlő-iskola oly reformalkotás, mely ma 
már — azt lehet mondani — a nen zeti ér-
telmiség bírálatán is átszűrődött. A régi szer-
vezetű ismétlő-iskolának új alapot, életképe-
sebb és üdvösebb formát kellett adni, mely 
a nemzet egy nagy tömegének lesz hivatva, 
az életiskolájába átmenetnél a munka szere-
tetéhez szolgáló alapvető eszközt megadni. 
Hogy mennyire czéltudatosabb alapra van 
fektetve a gazdasági irányú ismétlő-iskola, 
mutatja a kiadott rendelet, midőn a szerve-

f* zéssel tantervet, taneszközöket ad, kijelöli a 
L felügyeletet és a tanítók alkalmazását is némi-
! képen körülírj a. 

* 

A gazdasági ismétlő-iskola legfőbb faktora 
a tanító s részéről sikeres működéséhez nem 
elég csak a lelkesedés, de még szükséges, 
hogy mindazon ismeretek birtokában legyen, 
melynek alapján — hivatása magaslatára 
emelkedve — oktatását úgy elméletileg, mint 
gyakorlati téren, növendékei előtt érdekessé 
tudja tenni. Az ismeretek megszerzéséhez az 
eltő eszközt az állam adja meg első sorban 
azzal, hogy a tanítók részére időközi tanfolya-
mokat rendeztet. Hogy azonban a tanfolyamon 
résztvett tanítónak szerzett ismerete a feledé-
kenység homályába ne merüljön, lelkesede'se 
meg ne szűnjön, óhajtandó volna felsőbb 
helyről az iskolafentartó községeknek, illetve 
polgári községeknek rendeletileg meghagyni, 
hogy mindazon községben, hol nyilvános iskola 
van s tanítója gazdasági tanfolyamon volt és 
az iimétlő-iskolaköteles növendékek száma meg-
haladja a 20-at, ott gazdasági irányú ismétlő-
iikola szervezendő. Ezen rendelettel óhajtanám 

én, a régi szervezetű ismétlő-iskolákat álta-
lában, gazdasági irányúvá szervezni, mert mél-
tánytalanságnak s nemzetgazdasági szempont-
ból károsnak tartom, ha ezen iskolák csak 
oly községekben szerveztetnek, a melyek va-
gyonosabbak. vagy a hol az állam által fentar-
tott iskolák vannak s a szegényebb községek 
pedig, melyek szegénységüknél fogva sem ké-
pesek a szervezéssel járó költségeket fedezni, 
mint mostoha tagjai az államnak, a nélkül 
szűkölködnek. 

Természetesnek találhatjuk azon óhajtást 
is, hogy a tanítással első sorban és véglegesen 
a gazdasági tanfolyamot végzett tanító bizandó 
meg. Már is tapasztalható, hogy némely iskola-
szék visszaél a szervezet-adta joggal s mel-
lőzve a szakképzett tanítót, nem szakképzet-
tet alkalmaz. A végleges alkalmazás pedig 
nemcsak fokozza az illető tanító szorgalmát 
és lelkesedését hivatásának betöltésénél, de 
biztosítja egyszersmind a tanítás sikerét, ánnak 
eredményében. 

A mely községben szervezve van a gazda-
sági ismétlő-iskola, ott annak létérdeke kö-
veteli, hogy azon bizottságban, mely az ismétlő-
iskola ügyeit tárgyalja, helyet foglaljon az iskola 
külső és belső ügyeivel ismerős, szakképzett 
tanító is. E végbői kívánatos, hegy a gazdasági 
ismétlő-iikola szaktanítója, vagy a hol több 
tanító működik, közülök egyik képet ített szak-
tanító, az iskola felügyeletével n.egbizott iskola-
széki vagy bizottsági üléielben hozzászólási és 
szavazási joggal résztvegyen. 

Haladó korunk a népoktatás keretébe tar-
tozó újabb intézményekkel, a tanító vállaira 
is újabbnal-újabb terheket és kötelességeket 
ró, a melyek az ő munkakörének határait 
mindjobban kiszélesítik, teendőit megkétsze-
rezik. Hol több a munka, ott — nemcsak a 
méltányosság, de az osztó igazság is azt kö-
veteli — a munka bére is több legyen, mert : 
„méltó a munkás az ő munkájának illő jutal-
mazására !" 

Midőn fenkölt lelkű ministerünk Wlassics 
Gyula dr. úr, a gazdasági ismétlő-iskolák szer-
vezését elrendelte, ugyanakkor nem kerülte 
ki figyelmét a tanítók javadalmazása sem. 
Kilátásba helyezte a szegényebb községeknek, 
hogy az intézmény létesítésével anyagi se-
gélyben is részesíti. Számtalan helyen, ha a 
várva-várt államsegély elmarad, legtöbb eset-
ben elmarad a tanító tisztességes és méltányos 
munkadíja s azzal együtt sokszor a gazdasági 
ismétlőiskola is. Jól tudjuk, hogy ez a reform-
intézmény már a közeljövőben is hasznos 
és üdvös eredményt fog feltüntetni, de kitű-
zött czéljának csak akkor fog valóban meg-
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felelni, ha a haza legkisebb és legszegényebb 
községében is gazdasági irányú ismétlő-iskola 
lesz s ha a tanító, ki az ismétlő-iskolai okta-
tásban részt vesz, méltó díjazásban részesül 
és ezen díja nyugdíjába is beszámíttatik. Meg 
vagyok győződve arról, hogy a tanítóság nem 
kiván ezen munkájáért valami horribilis ösz-
szeget, csak annyit, a mennyi jól végzett mun-
kájáért szerényen díjazva megkívánható. A 
magyar tanítóság mindenkor önzetlenül mun-
kálta a nemzet jólétét és boldogulását. Év-
tizedeken keresztül — lígyszólván — a zöme, 
a legprimitívebb megélhetési viszonyok között 
képes volt az „élni kevés, meghalni sok!" 
szállóigévé vált díjért végezni, kitartó lelke-
sedéssel, nemesen munkálni nemzetének javát, 
hogy mielőbb egy szebb jövő hajnalát lássa 
hasadni hazájára; midőn ebben az önzetlenül 
munkás tanítóseregben jelenlegi vallás- és 
közoktatásügyi ministerünk is méltó munka-
társait ismeri fel, nem kételkedhetünk abban, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskolában teljesített 
működésünkért mindnyájan méltányos díjazás-
ban részesüljünk. 

Kérnünk kell tehát a közoktatásügyi és 
a földmívelési ministerektől: a) hogy az 1896. 
évi november 16-án 60.764. sz. a. kelt ren-
deletben, a tanítók alkalmazására vonatkozó 
fejezetében levő pontjainak szigorúan érvény 
szereztessék; b) gazdasági szaktanítóul csak-
is oly tanító alkalmaztassák, ki a földmíve-
lésügyi m. kir. minister úr által elrendelt 
mezőgazdasági vagy annak megfelelő tanfo-
lyamon résztvett s a vizsgálaton sikeres bizo-
nyítványt nyert. Hogy ily képzettséggel bíró 
tanítók mielőbb kellő számban legyenek, a 
tanfolyamok továbbra is fentartandók len-
nének ; c) oly községben, hol gazdasági tan-
folyamot végzett tanító van, a gazdasági is-
métlő-iskola hatóságilag is azonnal szervezendő 
s szaktanítóul első sorban a tanfolyamot vég-
zett tanító — és ez véglegesen alkalmazandó; 
d) a gazdasági i&métlőiskola-felügyeletet gya-
korló iskolaszéki, illetve bizottsági gyűlések-
ben a tanító-, illetve tanítótestület egy szak-
tanító-taggal képviselve legyen, tanácskozási 
és szavazati joggal bírjon. 

Kívánságainkat tehát a következőkben fog-
lalhatjuk össze : a gazdasági irányúvá változta-
tottismétlő-iskolánál működő tanítók — munka-
körükhöz képest — mindnyájan díjazásban ré-
szesítendők: a) külön fokozatú fizetés adassék 
azon tanítónak, ki a gazdasági és közismereti 
tantárgyak tanítását együttesen végzi s a tan-
köteles növendékek száma nem több 60-nál; 
b) külön fokozatú fizetésbe tartozzék azon 
tanító, hol a növendékek száma 60-nál több 
s a közismereti tantárgyak tanítására külön — 

s a gazdasági ismeretek közlésére is külön 
szaktanító alkalmaztatik; c) a gazdasági is-
métlő-iskolai tanítói díjazás állandó jellegű 
lévén, a tanító állásában véglegesítendő s e 
nemű fizetése nyugdíjánál beszámítandó legyen. 

(Komárom.) Tárnok Gyula. 

Bács-Bodroghvármegye közs. tanító-
egyesületének, mint lapunk 40. számában 
olvasható volt, 75 tagja írt alá részesjegyeket 
a Tanítók Házára. Közöljük most az aláírók 
névsorát. Aláírtak: Apatinból: Milla Márton, 
Ehmann Ferencz, Wits mann József; Prigl.-
Szt-Ivánról: Treer János, Schvager Jakab, 
Ney György, Schick Malvin, Lippert Ferencz, 
Vogl István; Bezdánból: Molnár Ferencz, 
Hadanich Gyula, Farkas Ferencz, Parcsetich 
Mihály, Császár József, Czirfusz János, Kiss 
Pál, Schick Valéria, Gyenes Flóra; B.-Gombos: 
Molnár Gábor, Németh Imre, Grubics Imre, 
Traupmann Róza, Zatskó Alajos; B.-Breszto-
vácz: Jakab József, Csepel'a Bálint, Kvanduk 
Mária; B.-Monostorszegh: Orehoja Béla, Gu-
bicza Kálmán, Tuscher Ignácz, Miliacsky Elek; 
Karavukova: Gretichel Károly, Schäff'er Gyula; 
B.-Keresztúr: Kamencza Vazul, Oláh Kornél; 
Filipováról: Kvandidi Róza; Bajáról: Bocskay 
Kristóf, Scherer Sándor, Nagel Sándor, Miha-
lyicska István, Beyer Károly, Benkő Pál, 
Weise Dezső; Baracskáról: Kancsár László; 
Kovil-Szt-Ivánról: Paunovits Zsivojin, Kar-
ner János; Mosorinból: Markovits Illés; Új-
vidékről: Nemessányi Adél, Nagel Róza, Iíecsh 
Miklós (kettőt); Zentárói: Harsányi János, 
Forray Ferencz, Kozma János, Bogovits János; 
Ó-Kanizsáról: Katona Sándor, Tanítótestület; 
Zsablyáról: Csonkiig Bogolyub; Csurogról: 
Gyurisits Milán, Szuboin Milicza, Apihj Zsófia; 
B.-Gyurgyevóról: Szesztay Emil; Nádalyról: 
Gavrilovits Czveta; Ó-Becse: Pisztora József, 
Schvarcz Róza; B.-Petrovoszelló: Molnár 
Jánosné; Ada: Strósz Gizella, Prokopovits 
Izabella; Ó-Verbász: Zabik László, Bajai tan.-
képezdei önképzőkör; Zentárói: Szabó Dániel, 
B. Tischer Berta, Juhász-Babus Katalin, Szi-
getiig Ferencz ; Titelről: özv. Turner Józsefné; 
Szathmárról: Gerhard Katinka. 

= Szives figyelembe. A Láng M. által írt 
„ A magyar beszédre való szoktatás" cz. mű 
csakis az egyetemi nyomda igazgatóságától 
(Budapest, Vár, I. ker., Iskolatér 3. sz.) ren-
delhet ő meg. Ára 1 frt 20 kr. A ki 90 krt 
előre küld be, ennyiért kapja a munkát. A 
szerző kéri a megrendelőket, ne küldjék hozzá 
a pénzt, mert ő úgy sem küldhet senkinek a 
könyvből, lévén az az egyetemi nyomda tulaj-
dona. 
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| . 8 Z U N O R A . I S H 
Galambfészek. 

Éjjel-nappal sok a dolgunk, 
De hát mégsem zúgolódunk, 
Futunk ide meg tova, 
Az egyik jő megrakodva, 
Más a házat tatarozza 
S egy panaszszónk nincs soha. 
Gondozzuk a kicsikéket: 
A mi házunk galambfészek. 

Zöld mezőbe el-elszállunk, 
Egy-két kalászt úgy találunk 
S haza hordjuk csöndesen. 
Együtt költjük el azalatt 
A mit gyújtónk s mi még maradt 
Jól beosztva rendesen. 
Neveljük a kicsikéket: 
A mi házunk galambfészek. 

Ha egyik ezt s azt kivánja, 
Mindenikünk megkínálja, 
S szívvél mondja ki szavát: 
Te edd lelkem e ludmellet, 
Te az egyik ezombot leld meg 
S zúzát, máját legalább, 
így tartjuk a kicsikéket: 
A mi házunk galamb fészek. 
( Vavyyas.) 

Ha szél veri föl a liavat, 
Recseg, ropog a láb alatt, 
Nekünk úgy sincs rossz idő, 
Egy-két arasz a mi házunk, 
Térben, szívben közéi állunk, 
Nyugton tűrjük a mi jó, 
S megvédjük a kicsikéket: 
A mi házunk galambfészek. 

Kettecskén meg dolog végén 
Szép jövőjük reménységén 
Jártatjuk meg az eszünk: 
Mily boldogok, mily jók lesznek! 
S ha ez álmok ködbe vesznek 
Akkor elborul szemünk, 
Búsuljuk a kicsikéket: 
A mi házunk galambfészek. 

Ha egyiknek arcza bágyadt 
S alig látszik haloványnak, 
Fölemeljük két kezünk, 
Honnan sokszor vigaszt nyertünk, 
Fönn repes az égbe' lelkünk 
S nem sokáig környezünk: 
Védik ott a kicsikéket — 
A mi házunk galambfészek. 

Tarcsafalvi Albert. 

I R O D A L O M . 
Irodalmi rovatunk, melyben olvasóinkat a 

legújabb irodalmi termékek felől óhajtjuk 
tájékozni, nagyon gyakran háttérbe szorul, 
helyesebben: a lapból kiszorul az aktualitások 
miatt. Most is egy egész halmaz új könyv 
van Íróasztalunkon és várja az ismertetést. 
Kiválogatjuk közülök azokat, a melyek köze-
lebbről érdekelhetik olvasóinkat s a többinek 
csak rövid fölemlítésére szorítkozunk. Közle-
ményünk egy részét így is lapunk jövő szá-
mára kell hagynunk. 

Az erkölcsi nevelés gyakorlati vezérkönyve. 
Ir ta: Vaday József, a nagyváradi közs. iskolák 
igazgatója. 150 old., ára 50 kr. — Vaday 
József e könyvében összegyűjtötte mindama 

hasznos, kiváló, konkrét példákat, a miket a 
hazafias, müveit és egyszerű gazdaembernek 
egyaránt tudnia kell. E müvének a czélja, az 
iskolai és családi nevelésben az erkölcsi irány-
zatot előmozdítani. Vaday könyvét bárki 
haszonnal forgathatja. Példái minden részé-
ben hazafiasak, tehát a hazafias neveléshez 
is alapot nyújt. Azok úgy vannak összeállítva, 
hogy köztük még a laikus szüle is megtalálja 
teendőjét, ha pedig az abban foglalt példákat 
olvassák a növendékek, maradandó nyo-
mokat fognak azok lelki szemeik előtt 
hagyni és értelmök nagyban fog tágulni, 
nemesedni és gondolatviláguk önállóbbá válni. 
A könyv két főrészből áll s az emberi és 
polgári viszonyok minden alakjára kiterjed. 
Az anyagot 67 fejezetben dolgozta föl a szerző, 
mindenikben egy-egy szemet adva a magyar 
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történelem alakjainak erkölcsi nagyságokban 
tündöklő kincses-házából. Az I. rész a család és 
hozzátartozókról szól s mindjárt elől Dugonics 
példáját adja, a ki anyja után a tűzbe ugrott. 
A II. rész magunkról vagyis testünk és lel-
künk gondozásáról szól. A III. rész az álla-
tokról, a IY. rész az iskolai és polgári életről, 
az V. rész az emberi társadalomról, a VI. rész 
közmondások értelmezését adja, a VII. rész pedig 
Istenről szól, s mint a legfőbb igazságot tár-
gyalja. A magyar irodalomban ez az első oly 
erkölcstani munka, melyet minden felekezet 
éppen úgy használhat, mint az állami és köz-
ségi iskolák tanítói vagy a szülék, kik gyer-
mekeiket gondosan akarják nevelni. Ezt a 
gondosan összeállított, világos, tiszta irálylyal 
irott, becses tartalommal bíró könyvet a leg-
melegebben ajánlhatom minden népoktatással 
foglalkozó egyénnek. Bartók László. 

Az iskolák építése és r berendezése Német-
országban és Svájczban. írta Juba Adolf dr. 
iskolaorvos és az egészségtan tanára. A mű 
a szerzőnél: Budapesten, VII. ker,, Barcsay-
utcza 3. sz. a. kapható 1 forintért. Juba 
Adolf dr. évek óta foglalkozik az iskolai 
egészségügygyei. Ily szempontból külföldön 
is nagyobb utazásokat tett. Legutóbb Wlassics 
Gyula dr. közokt. minister úr megbízásából 
2 évben járt Németországban és Svájczban, 
különösen az iskolák építését és berendezését 
tanulmányozva. Tapasztalatainak eredménye 
a közokt. minister úrhoz intézett eme jelen-
tés, mely föntebbi czímen szintén a közokt. 
minister úr támogatásával jelent meg a könyv-
piaczon. A mű főbb szakaszai: épületekről 
általában, bejárat, folyosó, lépcsők, tanterem 
s egyéb termek, szellőztetés és fűtés, torna-
csarnok, botanikus kertek, iskolafürdők stb. 
Nyelvezete világos, könnyen érthető. Illusz-
trácziói a tárgy magyarázatát nagyon elő-
segítik. Eme lelkiismeretes tanulmány gyü-
mölcsét, mint igen tanulságos művet, ajánljuk 
kartársaink figyelmébe. Könyvtári beszerzések-
nél ne hagyják ki e könyvet a megvásár-
landó munkák sorozatából. 

Tarcsafalvi Albert, lapunk munkatársa, újabb 
verskötetére hirdet előfizetést. »Verseimnek 
első kötetét, írja, a közönség meg nem há-
lálható jóindulattal fogadta s ezzel fölbátorí-
tott, hogy három év multán sajtó alá adjam 
a második kötetet is. Támogatásért azokhoz 
fordulok, a kik a benső, csöndesebb hangot 
szeretik s nincsenek szokva a tárogató hatal-
masabb szólásához. A kiknek olykor-olykor 
jobban tetszik a lombok suttogása, az avar 
zörgése, a fülemile erőteljes panaszánál, egy 

szende alkonyi sugár a delelő nap fényten-
gerénél. Ügy gondolom, hogy igazán csönde-
sek e dalok, miképen a falusi tanítói pálya, 
melyen húsz év óta gyűjtögetem a kalászo-
kat. Egyetlen csillogásuk lenne, ha a székely 
néplélek rejtett kincseiből bárcsak egy nótára 
való került volna e dalok szárnyaira." Új 
kötetének a czíme: Székely Hangok s f. év 
deczember havában 12 ívnyi terjedelemben 
fog megjelenni. Előfizetési ára: fűzve 1 frt, 
díszkötésben 2 frt. Az előfizetések legkésőbb 
f. év november 20-ig a szerző czímére (Tar-
csafalvi Albert, Vargyas, u. p. Olasztelek, 
Udvarhelymegye) küldendők. Ajánljuk a kar-
társak szives figyelmébe és Ízelítőül lapunk 
mai számának Szünóra rovatában közlünk a 
kötetből egy csinos verset. 

A magyarországi közoktatás története Mária 
Terézia korában, irta dr. Fináczy Ernő. I-ső 
kötet, mely az 1740 — 1773-ig terjedő idő-
szakot öleli föl. E mű ott veszi föl a tár-
gyalás fonalát, a hol Molnár Aladárnak „A 
közoktatás története Magyarországon" czímű 
munkája megszakad. A mű 1740-nel indul 
meg, s a most megjelent I-ső kötet a Jézus-
Társaság föloszlatásáig terjed ; a később meg-
jelenő IÍ-ik kötet kizárólag a Batio Educatio-
nissal fog foglalkozni, s e tanügyi szabályzat 
előkészítését, keletkezése történetét, peda-
gógiai méltatását és végrehajtását fogja tár-
gyalni. Ara 4 frt. 

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

Köszönetét nyilvánította: Mócza Imre 
tápió-szecsői plébánosnak, a ki az ottani róm. 
kath. népiskola építésére 300 frtot adomá-
nyozott. 

Kinevezte: Nagy Zoltán oki. tanítót áll. 
el. népisk. r. tanítóvá az aranykúti Emke el. 
népisk. szolgálattételre kirendelve; Gárdonyi 
József oki. tanítót a sátoralja-újhelyi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Ottlakán Tivadar oki. 
tanítót a menesi áll. el. népisk.-hoz r. taní-
tóvá; Mirtse Dénes oki tanítót az alsósófalvi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Batay Anna 
oki. tanítónőt a vadászerdei áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Wagner Etelka oki. tanítónőt 
a románbogsáni áll. el. népisk.-hoz r. tanító-
nővé; Tomcsányi József oki. tanítót a nagy-
szénási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Bacila 
Flóris oki. tanítót az újsopoti közs. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Unterheiner József, Martin 
Ádám, Koreck János, Frank Henrik, Ara-
nyossy Róza szerbnémetcsanádi közs. el. isk.-i 
tanítókat, illetve tanítónőt a szerbnémetcsa-
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nádi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve 
tanítónővé; Negrey Salamon oki. tanítót a 
szlágnai közs. e). isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács 
Ida oki. tanítónőt a völcsöki áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Latkcczy Mária oki. tanítónőt 
a vecseházi áll. el. népiskolához r. tanítónővé; 
Székely Mária oki. tanítónőt a kézdivásárhelyi 
áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Hacker 
János oki. tanítót a tarnói áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; llosvai Lajos oki. tanítót az 
ó-soóvéi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; VaíS 
Albert oki. tanítót a sárpataki áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Papp Vilma oki. taní-
tónőt a kiskapusi áll. el. népiskolához r. ta-
nítónővé ; Tassy István, Szabó István, Farkas 
Béla, Greskovics Lajos, Lihositsné Nagy Emma, 
Farkasné Mérey Irén, Zsák Frigyes, Zsák 
Frigyesné és Singer Mór oki. tanítókat, illetve 
tanítónőket a kisteleki áll. el. népiskolához 
r. tanítókká, illetve tanítónőkké; Bársony 
István oki. tanítót a marokréti áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Pál Ferencz oki. polg. 
isk. tanítót a hódmezővásárhelyi áll. polg. 
fiúiskolához a XI. fizetési osztály III. foko-
zatába segédtanítóvá. 

Áthelyezte: Tomkó János horgon áll. el. 
isk. tanítót a kisteleki áll. el. iskolához; 
Bendász János czeglédberczeli áll. el. isk. ta-
nítót az újpesti áll. el. iskolához; Baab Albert 
vágvecsei áll. el. isk. tanítót az alsókubini 
áll. el. iskolához; Péterfy Ferencz kendilónai 
áll. el. isk. tanítót az újpesii áll. el. iskolá-
hoz ; Benkóné Füller Olga alsórákosi áll. el. 
isk. tanítónőt a nagyszőllősi áll. el. isk.-hoz; 
Lippe Sarolta felsővisói és Láng Paula pös-
tyéni áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
Kutrovich Ella újpesti áll. el. isk. tanítónőt a 
budafoki állami el. isk.-hoz; Tetz János zse-
belyjózsefszállási áll. el. isk. tanítót a torgosi 
áll. el. isk.-hoz; Németh Béla pásztói áll. polg. 
isk. rendes tanítót jelenlegi minőségében a 
kassai áll. polg. iskolához. 

Végleg megerősítette: Noroj Miklós suskai 
közs. tanítót jelen állásában; Bizsán Elek 
kernyarévai közs. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott : tßhy Antal rima-
szombati róm. kath. tanítónak évi 380 f r to t ; 
Piavetz János csesztvei munkaképtelen ág. 
hitv. ev. tanítónak évi 230 fr tot ; Orosházy 
János Péter szuhányi munkaképtelen ág. hitv. 
ev. el. isk. tanítónak évi 230 frtot; Navarra 
János mikusóczi munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 310 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
C A szabolcsvármegyei ált. tanítóegye-

sület Nyíregyházán tartotta meg rendes évi 

közgyűlését. Orsovszky Gyula, az egyesület 
elnöke, lelkesítő beszéddel üdvözölte a szép 
számmal megjelent tagokat. Werner Gyula 
főjegyző részletes jelentésében adta elő az 
egyesület évi történetét. Bogár Lajos iskola-
széki elnök, egyesületi tag, az évzáró nyilvános 
vizsgálatokról tartott érdekes felolvasást, mely 
tárgynak megvitatása élénken foglalkoztatta 
a tagokat. Előadónak következő javaslatát 
fogadta el a közgyűlés többsége: „A nyilvános 
évzáró vizsgálatok a népiskolákban mindaddig, 
míg a kellő szakfelügyelet meg nem valósul, 
föntartandók, azonban úgy a tanhatóságok, 
mint a tanítók részéről sok esetben tapasztalt 
szabálytalan eljárás miatt reformálandók." — 
Nandrásy Aurél megyénként egy kötelező 
tanítóegyesület szervezéséről értekezett. A 
közgyűlés e tárgyra vonatkozó javaslat azon 
részét, mely a tanítóknak törvényileg köte-
lező egyesülését kivánja biztosítani, elvetette. 
Ezek után Orsovszky Gyula egyesületi elnök 
mint előadó az Eötvös-alap és Tanítók Háza 
múltjáról és jelenéről terjesztette elő rész-
letes munkálatát, melynek befejeztével lelkes 
szavakban buzdította a tagokat ezen jótékony-
czélú országos egyesülethez való csatlakozásra. 
Javaslatát mindenben elfogadva, a közgyűlés 
következőleg határozott: a) Mindenekelőtt 
nagyrabecsülésének és hálás elismerésének ad 
kifejezést az Eötvös-alap és Tanítók Háza 
érdekében önzetlenül fáradozó, különösen 
Péterfy Sándor, Lakits Vendel, Ujváry Béla, 
Somlyay József és dr. Göó'z József tanügyi 
férfiaknak; b) az egyesület minden egyes tag-
jának a legmelegebben ajánlja, hogy azok, 
kik még nem működtek öt évnil tovább, vissza-
menőleg a négy évre szóló egy-egy forintnyi 
rendes évdíjat — ha pedig már öt évnél régibb 
idő óta szolgálják a tanügyet, a 20 forintnyi 
örökös tagsági díjnak első két 5—5 forintos 
részletét, még ez év folyamán küldjék be az 
Eötvös-alap pénztárába, hogy így ezen orsz. 
egyesületnek az új alapszabályok életbelépte-
tése előtt rendes tagjaivá legyenek; c) mivel 
az egyesület az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesületnek eddigelé is örökös tagja s így 
az ezzel járó jogokat megszerezte, a Tanítók 
Háza javára befizetett 100 frt alapítványi 
összeget jövőben a körülményekhez képest 
évről-évre megállapítandó és befizetendő rész-
letekben mielőbb egyesületi szobaalapítványnyá 
kivánja kiegészíteni; d) az Eötvös-alap helyi 
gyüjtőbizottságát fölkéri és megbízza, hogy 
minden az Eötvös-alap által gondozott ala-
pokra megszerzendő kegyes adományoknak 
és más forrásokból eredő, valamint az orsz. 
Eötvös-alap egyesület helyi rendes tagjai által 
fizetendő 3 korona évi tagdíjakból befolyó 
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összegeknek egy harmadrészét, az egyesület 
által eddig a Tanítók Háza javára befizetett 
100 forintnak egy szobaalapítványnyá való 
kiegészítésére fordítsa; e) folyamodni fog 
Szabolcsvármegye és Nyíregyháza város törvény-
hatóságához, az Eötvös-alap részérói odainté-
zendő kérvény támogatására-, f ) végül fölkéri 
az Eötvös alap orsz. tanítói segélyegyesület 
elnökségét, hogy a szabolcsvármegyei ált. 
tanítóegyesület részéről úgy az Eötvös-alap, 
mint a Tanítók Házára befizetett és befize-
tendő alapítvány jövedelmét, mindig és kizá-
rólag a rendes tagok javára jegyezze. — Az 
Eötvös-alap helyi gyűjtőbizottság, valamint az 
egyesületi pénz- és könyvtár állapotáról szóló 
számvizsgáló bizottság jelentése tudomásul 
szolgált. A bíráld bizottság jelentése sze rint 
„A család és iskola öszhangzó működése az 
erkölcsi nevelés szempontjából" czímű pálya-
kérdésre egy munkálat érkezett be, mely juta-
lomra méltónak nem találtatván, a 20 forint 
pályadíj ki nem adatott. — A jövő évi köz-
gyűlés 1900 julius első hetében Kisvárdán 
lesz. Indítvány folytán az egyesület alap-
szabályainak átdolgozásával a választmány 
bízatott meg. A gyűlés befejeztével közebédre 
gyűltek össze a tagok, hol krajczáros gyűjtés 
és pohárlcöszöntők megadóztatásából 20 forint 
gyűlt be a Tanítók Háza alapja javára. 

A borsodmegyei általános tanító-
egyesület X-ik évi közgyűlését f. hó 4-én 
tartotta Miskolczon. Fényes gyűlése volt ez 
az egyesületnek. Fényessé tette Miskolcz város 
intelligens közönsége, Borsodvármegye hiva-
talos testülete és a szomszédos Gömörvármegye 
tanítóegyesületének képviselő küldöttsége, élén 
Józsa Antal kir. tanfelügyelővel és Járossy 
Endre tanítóegyesületi elnökkel. A közgyűlés 
a „Hymnus" eléneklésével vette kezdetét, 
melynek elhangzása után Hídvégi Benő kir. 
tanfelügyelő, tanítóegyesületi elnök tőle meg-
szokott szép, tartalmas beszéddel a gyűlést 
megnyitotta s a vendégeket üdvözölte. A ven-
dégek közül e helyen is megemlítjük: báró 
Vay Elemér főispánt, dr. Tarnay Gyula al-
ispánt, Zélenka Pál ág. ev. püspököt, Tóth 
Dániel ref. esperest, Mikuleczky István ref., 
Petró József róm. kath. egyh. főgondnokokat. 
Az elnöki beszéd után Gálffy Ignácz fels. 
keresk. isk. igazg., egyesületi alelnök állott fel 
szólásra, arra kérve az elnököt s a közgyű-
lés tagjait, hogy a hivatalos közgyűlést sza-
kítsák félbe, változtassák át díszgyiiléssé, míg 
Borsodmegye tanítósága kifejezést ad azon 
állandó szeretetének és tiszteletének, melyet 
tanfelügyelője, egyesületi elnöke iránt érez és 
táplál kebelében. Kulik Márton miskolczi ta-
nító, egyesületi főjegyző tolmácsolta a tanító-

ság nagyrabecsülését, szeretetét kir. tanfel-
ügyelője és 10-éves elnöke iránt. Hídvégi Benő 
érdeme az, hogy ezt az egyesületet 10 éves 
fönnállása óta bölcs és tapintatos vezetése 
által nemcsak fönn tudta tartani, hanem oly 
nagygyá és virágzóvá tette, hogy az ma az 
ország bármely tanítóegyesületével kiállja a 
versenyt. Nemcsak mint elnök, de mint tan-
felügyelő is méltán kiérdemelte a tanítóság 
szeretetét és tiszteletét, mivel atyai jóindu-
latával, folyton oktató tanácsával a tanítók-
nak nemcsak felügyelője, hanem valódi ve-
zére, munkatársa volt mindig. Göőz Ferencz 
s.-kazinczi ref. tanító vázolta ezután röviden 
azon nemes törekvéseket, melyeket a tanítók 
a tanítás ügyével párhuzamosan a maguk 
érdekének előbbvitele czéljából tettek. Borsod-
vármegye tanítósága a maga tiszteletét és 
szeretetét űgy is óhajtja kimutatni, hogy a 
saját filléreiből egy szerény kis összeget: 366 
frtot ad át az ünnepeltnek azon czélból, hogy 
addig is, míg azt a tanítóság egy nagyobb 
összeggel növelheti, fogadja el és tegye szive, 
lelke sugallata szerint valamely tanügyi czélra, 
„Hídvégi Benő alapítvány" czímén. Majdnem 
könyekig meghatva köszönte meg Hídvégi 
Benő kir. tanfelügyelő a nem várt és nem 
remélt ünnepeltetést. Az átadott összeget 
400 frtra kiegészítve, a Miskolczon fölállítandó 
tanítói internátus czéljaira fogja gyümölcsöz-
tetni. Járossy Endre gömöri tanítóegyesületi 
elnöknek a tanítóegylethez és Józsa Antal 
gömöri kir. tanfelügyelőnek az ünnepelt bor-
sodi tanfelügyelőhöz intézett üdvözlő szavai 
után az ünnepi gyűlés befejeztetvén, a rendes 
közgyűlés folyt tovább. A főjegyzői jelentés 
után dr. Ében Mihály zsámboki plébános mu-
tatta be az általa föltalált új, praktikus arab-
számológépet. Beregszászt/ Károly miskolczi 
tanító az énektanításról, Vass Imre járdánházi 
tanító a jövő század abc-jéről tartott élveze-
tes és tanulságos fölolvasást. Gergely János 
ózdi tanító indítványára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy kérvényt intéz a megye törvény-
hatóságához, hogy Békésvármegye példájára 
alkosson egy az iskolát és tanítót megvédő 
szabályrendeletet. Gebe Endre miskolczi tanító 
indítványára egyhangúlag-és igaz lelkesedéssel 
elhatározta a testület, hogy a Budapesten már 
felállított Tanítók Házára 1000 frtos alapít-
ványt tesz. Egyben elhatározta azt is, hogy a 
Tanítók Háza czéljaira már eddig gyűjtött 
mintegy 1000 frtot megosztja: 500 f r to t 
azonnal lefizet a fővárosi Tanítók Házára, 500 
frtot pedig tovább gyümölcsöztet a Miskolczon 
fölállítandó tanítói intern átusra. Az ezután 
begyülendő összegek, — mint p1. konczert-
jövedelmek, adományok és az egyesület pénz-
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tárának állandó hozzájárulása — mindig két 
részre osztandók és fele részben a Tanitók 
Házára — mindaddig, míg az 500 frt 1000 frtra 
ki nem egészíttetik — fele részben pedig a mis-
kolczi internátusra fordíttatik. Kulik Márton 
indítványára elhatároztatott, hogy fölkérendő 
a megye, hogy más megyék példájára a gyű-
lésre járó tanítóknak a községek által fuvar-
és napidíjat adasson. Egy pár szorosan vett 
kebli ügy elintézése után a közgyűlés a „Szózat" 
eléneklésével véget ért. Ha még azt is fel-
említem, hogy közgyűlésünk után a „Korona" 
szállóban 150 terítékű közös ebéd volt, me-
lyen szellemes felköszöntökben sem volt hiány 
s melynek végeztével gömöri vendégeinkkel 
egy kedves kis kirándulást rögtönöztünk a 
város fölött emelkedő „Avas"-ra, honnan kel-
lemes kilátás nyliik az egész városra és a 
városunk szélénél kezdődő szép alföldre, ün-
nepnapjainkról beszámoltam. (Csíky.) 

— Á niarostordavármegyei általános ta-
nítótestület mezőségi fiókköre ez évi őszi 
gyűlését M.-Csáváson tartotta meg szeptember 
25-én Bartha Lukács elnöklete alatt. A kir. 
tanfelügyelőn kívül sok tanügybarát is volt 
jelen. Szekeres Katalin tanítónő és Bartlia 
László tanító igen szép pedagógiai tételeket 
fejtegettek, miért is a gyűlés nekik jegyző-
könyvi elismerést szavazott. Gidófalvi János 
gyakorlati tanítása teljesen sikerült. Bartha 
László „Kossuth" czímű saját költeményéért 
hasonlókép teljes elismerésben részesült. Az 
indítványok során tárgyaltatott a Tanítók 
Háza. Ez alkalommal a gyűlés tagjai elhatá-
rozták, hogy azt pártolják és mindenik egy-
egy kibocsátott részvényt fog venni. Ezután 
közös ebédre gyűltek össze a tagok és tan-
ügybarátok Gidófalvi házához, hol a szellemes 
pohárköszöntők egymást érték. A mezőségi 
kör ez alkalommal is megmutatta, hogy élet-
képes s tud a közügyekért lelkesedni. 

EB A beregvármegyei általános tanító-
egyesület tiszaháti tanítói köre f. hó 5-én 
Badallón tartotta meg őszi gyűlését. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének tudomásul vétele után 
felolvastatott dr. Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úr azon meleg-
hangú levele, melyben köszönetét fejezte ki 
a körnek azon figyelemért, hogy a tavaszi 
gyűlésből kifolyólag az új kabinetben való 
megmaradásáért üdvözölte. A minister levele 
lelkes hatást idézett elő s annak tartalma a 
jegyzőkönyvbe vétetett föl. A gyűlés első 
tárgyát Kiss Endre badallói ev. ref. tanító 
gyakorlati tanítása képezte, ki a IV. osztály-
ban a természetrajzból a különféle majmokat 
ismertette. A helyes módszerrel kezelt tanítás 
sikerültnek mondatott ki. Poocs László ugor-

nyai ev. ref. tanító tartott gyakorlati tanítást, 
a III. osztályban a magyar nyelvtanból a jel-
zőt. Kolumbán Lajos gecsei állami elemi nép-
iskolai tanító értekezést tartott a „népiskolai 
egészségügy javítása" czímű tételről. Az ügye-
sen összeállított értekezés köztetszésben ré-
szesült. Kohányi Gyula ezen értekezésből kifo-
lyólag indítványozta, hogy az iskolák építésé-
nél a kaszárnya-rendszer mellőzésével minde-
nik községben több ponton állíttassanak föl 
az állaim iskolák és ennek keresztülvitelére 
az országgyűléshez és a ministeriumhoz föl-
iratot intézzen a kör. A közgyűlés az indít-
ványt a központi választmány elbirálása alá 
bocsátja. Az ülés utolsó tárgyát Erősné Lacz-
kovich Ilona beregszászi állami elemi iskolai 
tanítónő értekezése képezte, ily czímű tétel-
ről: „hogyan tehetjük a kézimunkatanítást a 
népiskolában eredményesebbé." A nagy szak-
értelemmel kidolgozott értekezés tetszést ara-
tott. A jövő tavaszi gyűlés Mező-Tarpán lesz. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta. 
Gyűlés után Kiss Endre badallói ev. ref. tanító 
közebédet rendezett, melyen 50-en vettek 
részt. (T. S.) 

$ A marostordamegyei általános tan-
testület görgényi köre Magyarrégenben tar-
totta meg rendes őszi gyűlését, melyet Nagy 
Lajos sikerült mintatanítása előzött meg az 
alkotmánytanból. Az elnöki megnyitó ez 
alkalommal rövid, de lelkes és tartalmas volt, 
melynek elhangzása után Deák Lajos kir. 
tanácsos, tanfelügyelő lelkesítő beszédben 
méltatta a mai évforduló jelentőségét, meg-
emlékezvén az aradi vértanukról. Mindnyájan 
fogadást tettünk arra, hogy imádkozunk és 
dolgozunk! A szokásos elnöki előterjesztések 
után Felméri Sándor szavalta Nagy Lajos 
„Október 6." czimü alkalmi versét. Nagy 
lelkesedést keltett dr. Wlassics Gyula ő nagy-
méltóságának a kör elnökéhez intézett köszönő 
levele, melyet a mult gyűlésből hozzáintézett 
távirati üdvözletre küldött. —• „A testi neve-
lés "-ről Makkai Kálmán, „Nyelvünkről" Nagy 
Lajos és „Rigó" czímén a természetrajz köré-
ből Szabó Miklós tartottak osztatlan elisme-
résben részesült felolvasásokat. Mindhárom 
felolvasónak jegyzőkönyvileg elismerés és 
köszönet szavaztatik, a „Nyelvünkről" czimü 
emlékkönyvbe is iratik. Ennek hatása alatt 
megállapítja körünk, hogy igazi tiszta, zama-
tos magyar nyelvet a régi írók gondos tanul-
mányozásával lehet csak alaposan elsajátítani. 
Az indítványok során egyebek mellett sok 
jó szó esett a Tanítók Házáról és az Eötvös-
alapról, melyek majd a közgyűlésen hozzák 
meg igazi gyümölcsüket, a mikorra 1000 
forintot kiván körünk a Tanítók Háza javára 
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megszavaztatni. Ezt az összeget a testület 
fogja adni, míg a tagok egyen-egyen külön 
is hozzá kívánnak járulni a mi házunk fen-
tartásához. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szíves tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levéliró pontosan 
megczímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kivánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt Írottaknak pontos megtartására. 

N y u g d í j ü g y e k b e n : 
S t . . . . k Gábor. Atyja, ki 1859-től fogva 

mindig egy helyen tanítóskodott, 1896. évi 
julius havában munkaképtelensége miatt 
nyugdíjaztatott 220 frttal. A nyugdíj kiutaló 
végzés csak 220 frtra volt kiterjesztve, ennél-
fogva ő — ügy okoskodván, hogy helyesen 
teszi —- a 300 írtig való kiegészítésért, vagyis 
80 frt külön nyugdíjért az iskolafentartóhoz 
folyamodott, ez azonban elutasította azzal a 
megokolással, hogy folyamodó nem „tarthat" 
igényt az iskolaténtartótól 80 frt kiegészí-
tésre, mert tanítói díjlevele szerint tanítói 
fizetése nem 300 frt, hanem csak 142 frt s 
így a Ratió educationis alapján az iskola-
fentartó nem köteles nyugdíját kiegészíteni. 
Ezt önök a közigazgatási bizottsághoz meg-
fölebbezték, de — miként a főispán aláirá-
sával ellátott végzésből olvastuk — elutasí-
tották azzal a megokolással, hogy folyamodó 
nyugdíjigénye a 220 frtot kiutaló ministeri 
rendelettel teljesen kimeríttetett. Mi jelen eset-
ben mind az iskolafentartó, mind a közigaz-
gatási bizottság elutasító határozatát helyes-
nek tartjuk. De a mit ők nem tettek, mi 
kellőleg meg is magyarázzuk, miért kellett 
elutasítani a 80 frt kiegészítésre vonatkozó 
kérelmet? Azért, mert a Ratio educationis 
az elemi iskolában tanításért kapott egész 
fizetést biztosítja nyugdíjul 30 év után; az öa 
atyja tanítói beszámítható fizetése — miként 
okmányilag igazolva van, csak 142 frt volt, 
holott a nyugdíjalap terhére már 300 frtból 

72°/o-ot — illetve kikerekítve 220 frtot, tehát a 
tanítói fizetésnél nagyobb összeget utalványoztak. 
Ily esetben nem lehet még külön nyugdíjat 
behajtani az iskolafentartótól. — Id. tanító. 
Elmondtuk már többször a 15 kr fizetésére 
vonatkozó véleményünket. Az tsniétlösök 
1896/7. iskolai évtől kezdve nem tartoznak a 
15 h-t fizetni, a közokt. min. úr 1896. évi 
decz. l l -én , 67.338. sz. alatt kelt rendelete 
alapján. Ha az ottani róm. kath. tanító még 
nem okleveles, a nyugdíjintézetbe is be sem 
léphet, ennélfogva az ő növendékei nem tar-
toznak fizetni a nyugdíjalap javára a 15 krt. 
Az iskolafentartó — ha tetszik neki, — ezektől 
beszedheti az iskolapénztár javára. 

N e m n y u g d í j ü g y e k b e n : 

Szabó Gy. Az iskolafentartó köteles a 
kántortanító fizetését beszedni az 1883. évi 
XXVI. t.-cz. és az erre vonatkozó utasítás 
szerint. Ezt a törvényt már a tanítóképzőben 
kellene tanítani és megtanulni, mert a tanító 
jogviszonyait illeti. Ne járjon ön házról-házra 
a párbérért s egyéb illetményért. Ez a tanítóság 
tekintélyét is sérti, meg aztán a törvény nem 
az ön kötelességévé teszi. — KI. A. POZSOTIJ-
Nádas. 1. 2. Folyamodniok kell a kir. tanfel-
ügyelőség útján. Hogy milyen mellékletekkel: 
arról mi már több ízben szóltunk és czikket is 
közöltünk. (Ügy látszik, ön is inkább szeret 
írni, mint olvasni!) 3. Régebben a földmív. 
ministerium adott; most. úgy halljuk, mái-
nem ad; egyébiránt kérjék. -— II. E. Bese-
nyőd. Kérvényre 50 kr, mellékletekre (a 
mennyiben azok nincsenek bélyeggel ellátva) 
15—15 kros bélyeg kell. (Mit gondol, hányad-
szor üzenjük mi már ezt?) -— Er. N. Ákos. 
Telekkönyvvezetőnek 4 polg. isk. osztályról 
kell bizonyítványt felmutatnia. — L. J. A 
Magyar Tanítók Naptárának Tanácsadójában 
megtalálja. — S. J. Mosócz. Félárú arczképes 
igazolványt, úgy halljuk, most már csak állami 
tanítóknak adnak, államilag segélyezetteknek 
nem. — Hesz M. tanító. Elhalt atyja „nyug-
díját" özvegye nem élvezheti, mert a nyugdíj 
a nyugdíjazott halála bekövetkezésekor meg-
szűnik. Édesanyja özv. segélyre tarthat szá-
mot ettől az időtől fogva. Be kell várni a 
kérvény elintézését, mely nem késik sokáig. — 
E. T. Szakadát. Lapunkban már ismételten 
olvasható volt, hogy az Erzsébet királyné füzetet 
(a november 19-iki gyászünnepélyre) az Athe-
na",umnál (VII. kerület, Kerepesi-út 54.) lehet 
megrendelni. Egy-egy (igen díszes kiállítású, 
illusztrált) füzet ára 10 kr. — P. E. Cserne. 
Kérhet a kir. tanfelügyelő útján a nagymélt. 
ministeriumtól. — Sima P. Lapunkban a 
tanítói földek adójáról a mult évben írt czik-
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az iskolát fentartó hatóság illetékes. — Eper-
jes. Tanulmányait külföldön folytatni akaró 
elemi iskolai tanuló részére bizonyítványt 
idegen nyelven is kiállítani nem köteles a 
tanító. — T. S. Mosou-Szt-Miklós. Az 
„írvaolvasás mesterfogásai" czímű vezérköny-
vet nem ismerjük. — Ii. J. Ismétlő-iskolában 
igen, de iparos-tanoncziskoláb an nem köteles 
tanítani; ha tanít, külön fizetést kérhet. — 
W. J. Morva-Szent-János. Megírtuk már több-
ször, hogy az iskolafentartó hatóság joga a 
magánvizsgálatok díját megállapítani. Buda-
pesten 17 fr t 50 krt fizetnek. Ebben az egész 
évi tandíj (5 frt) és a beiratási díj (50 kr) 
is benfoglaltatik. Az iskolaszéki elnök és 
igazgató-tanító 3—3 frtot, az osztálytanító és 
hitoktató 2—2 frtot kapnak. — B. Er. Iváncz". 
A Kisdednevelést nem minálunk, hanem VI[., 
Rózsa-utcza 23. sz. a. kell megrendelni. — 
B. A fővárosnál évenkint csak egyszer: junius 
végén vannak tanító-választások. 

künket ajánljuk figyelmébe. E mellett nagyon 
fontos: vájjon a díjlevél intézkedik-e arról, 
hogy ön köteles a jelzett adókat fizetni s 
erdőőri és főerdészi fizetéshez hozzájárulni. — 
Gulyás János. Korpótlékának nyugdíjigényébe 
való beszámítás végett folyamodni kell a 
közokt. ministeriumhoz. A korpótlék folyósí-
tására vonatkozó szabályszerű határozatot 
mellékelje. — Andron Máthé. Miután a 
földadó fizetését a 350 frt fizetés mellett 
vállalta magára s később az iskolafentartó 
nem adott többet 300 frtnál; ennélfogva az 
egyezség köztük felbomlott. Most ön 50 frt 
korpótlékot fog kapni s így a 350 frt fisetés 
meglesz; kérdés már most, köteles-e a föld 
adóját elvállalni ? A pénzügyi közigazgatási 
biróság 1886. évi 8515 sz. határozata 
szerint a róm. és gör. kath. tanítók és lel-
készek a fizetéseik fejében járó földek után 
esedékes egyenes állami adókat tartoznak meg-
fizetni. Ön tehát mint gör. kath tanító nem 
szabadulhat ebbeli kötelezettségétől. — L. J. 
Az Eötvös-alap új alapszabályait lev% lapon 
kérheti Lakits Vendel titkártól (VI., Ersek-u. 
4 sz.), de megjelentek azok egész terjedel-
mükben a Magyar Tanítók Naptárában is. — 
P. J. Martonvásár, K. M. Ráczkeresztűr, 
járásköri elnökök. Az Athenaeum kiadóhiva-
tala a Magyar Tanítók Naptára megjelenése 
után azonnal küldött b. czíműkre 30 — 30 
példányt. A központba is küld mutatvány-pél-
dányokat. Megígért buzgalmukért a tanítói 
jótékony czél érdekében fogadják köszöne-
tünket. — D. E. G-Bába és többeknek. 
Téterfy Sándor kir. tanácsos úr lakása: VII., 
Óvoda-utcza. 4. sz. — B. S. Sopron. Az 
Eötvös-alapba a régi feltételek mellett csak az 
új alapszabályok megerősítéséig lehet belépni, 
azontúl nem. Az új alapszabályokat egész 
terjedelmökben közli a Magyar Tanítók Nap-
tára. — Vihnye-peszerényi állami iskolák 
gondnokságának és többeknek. A Néptanítók 
Lapját a kir. tanfelügyelőség láttamozása után 
a fel. szerkesztő az ingyen példányokra jo-
gosítottaknak rendesen utalványozza s ha még-
sem kapnák meg, szíveskedjenek e felől a 
szerkesztőséget haladéktalanul lev.-lapon érte-
síteni. — E. V. Alvincz-Borberck. A Magyar 
Tanítók Naptárát nem nálunk, hanem az 
Athenaeumnál (VII., Kerepesi-út 54. sz.) kell 
megrendelni. Megrendelését egyébiránt átadtuk 
az említett részv.-társaság kiadóhivatalának. — 
Sz. 1). Csokonya. Ha nincs a községben 
iparos-tanoncziskola, a 15-ik életév betöltéseig 
isméilő-iskolába kötelesek járni. — B. A. 
Vértes-Boglár. Mind a kettőt köteles taní-
tani. — H. J. Papos. Törvényes intézkedés 
erre nézve nincs. Ebben való rendelkezésre 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— | Steinbach Antal, f | Steinbach Antal, kir. 

tanácsos, Torontálvármegye és Pancsova thjf. 
város kir. tanfelügyelője elhunyt október 12-én 
Nagybecsk ereken. Steinbach mint tanító, később 
mint tanfelügyelő 43 évig szolgálta e nemze-
tiségi vidéken a magyarság ügyét. Szerény 
ember volt, kerülte a zajt, de ötszáz új iskola 
és óvoda hirdeti munkabírását, melyek mind-
megannyi fészkei a magyar szónak. Arczképét 
és életrajzát jubileuma alkalmával közöltük. 
63 évet élt. Áldott legyen emléke! 

— A népiskolai szemléltető képek ügyé-
ben összehívott tanácskozás f. hó 16-án tar-
tatott meg Wlassics minister elnöklete alatt 
a közoktatásügyi ministeriumban. Az előadó 
Halász Ferencz osztálytanácsos volt, a ki 
mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy a most 
használatban levő szemléltető képekkel nem 
érhetjük el a kitűzött czélt, mivel ezen képek 
túlnyomó része olyan dolgokat mutat, a 
melyeket természetben sokkal tökéletesebben 
lehet szemléltetni; nincs bennök eszme, cse-
lekvő élet, a gyermek képzeletét vagy érzel-
mét megragadó jelenet. A népiskolák részére 
tehát kiil m e czélra készült, művészeti kivi-
telű szemléltető képek szükséges ;k. Ezeknek 
előállítása most, az új tanterv életbelépteté-
sének küszöbén, éppen időszerű. A szemléltető 
képekkel a népiskola első, második és har-
madik osztályában, vagyis a 7, 8 és 9-éves 
gyermekeknél főleg a beszéd- és értelem-
gyakorlatok tanítását, IV., V. és VI. népiskolai 
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osztályban, vagyis a 10, 11 és 12-éves gyer-
mekeknél a hazai földrajz és történelem 
tanítását támogatnék. Ehhez képest a szem-
léltető képek tárgyai az első csoportban a 
beszédértelem-gyakorlatok tárgyköréből, főleg 
a magyar népmesék világából; míg a második 
csoportban főleg a hazai történelem, a hazai 
földrajz és népisme, továbbá legjelesebb 
költőink müveiből választatnának ki főfigye-
lemmel arra, hogy a képek tárgyai a nép-
iskolai tanítás keretébe üljenek, s hogy egy-
szersmind a gyermek szépérzékét fejleszszék. 
A népiskola számára összesen 80 szemléltető 
kép volna készítendő, még pedig 40 az első 
csoport (I—III. osztály), 40 a második cso-
port (IV— VI. osztály) számára. Egyelőre csak 
a népiskola felsőbb tagozata számára készít-
tetnének el a szemléltető képek. Az államnak 
csupán a pályadíjak fedezetéről kell gondos-
kodnia, mivel a képek kiadó útján hozatná-
nak forgalomba. A közoktatási kormány 
szabná meg a képek árát s kikötne bizonyos 
ingyen-mennyiséget a szegény iskolák számára. 
E/.zel szemben a közoktatási kormány csakis 
nagyobb megrendeléssel támogatná az illető 
kiadót. A képek tiszteletdíja egyenkint 500 
korona lehetne; a 80 kép művészi díja tehát 
összesen 40 ezer koronát igényelne, a mely 
több évre fölosztva a közoktatási tárcza nép-
nevelési közös szükséglete czíméből nyerne 
fedezetet. A tanácskozás alapjául szolgáltak 
még Peres Sándor, Láng Mihály és Lázár 
Béla dr. javaslatai. 

— Világ folyása a külföldön. A délafrikai 
háború, a „század legigazságtalanabb hábo-
rúja" már kitört. A transzváli aranybányákra 
éhes angolok, a „czivilizáczió" szent nevében, 
addig-addig szorongatták a délafrikai békés 
búrokat, míg végre ezek, hogy az angol bruta-
litásnak időt ne engedjenek a teljes szervez-
kedésre, ultimátumot intéztek a vizöket zavaró 
farkashoz. Mikor e sorokat írjuk, az első 
ágyúlövés már elhangzott és Mafeking városa 
alatt már folyik a liarcz, Észak-Natált az 
angolok egyelőre végkép föladták. Európa 
népeinek, de sőt az amerikaiaknak is a rokon-
szenve a szabadságukért küzdő búrok részén 
van. — Az uj osztrák ministerium most minden 
törekvését arra fordítja, hogy az ottani zavaros 
állapotokban, a melyek a mi politikai életünkre 
is zavarólag hatnak, rendet csináljon. Egy 
brünni újságnak azt jelentik Bécsből, hogy a 
király egy államférfiunak, a kit nemrég kihall-
gatáson fogadott, a következőket mondta: 
„Jó indulattal vagyok a cseh néphez és ren-
delkezésére fogjuk bocsátani a fejlődéséhez 
való összes eszközöket." — Az orosz czár 
még ebben a hónapban meglátogatja a német 

császárt. — Spanyolországban ministerválság 
tört ki. 

— A M. T. Orsz. Bizottsága és az 
Eötvös-alap igazgató-tanácsa f. hó 14-én 
Lakits Vendel és Péterfy Sándor együttes 
elnöklete alatt látogatott gyűlést tartott, a 
midőn az elnökség bejelentette azt az örven-
detes hirt, melyet lapunk m. számának első 
czikkében írtunk meg s mely a Tanítók Há-
zának egy milliós adományára vonatkozik. 
Közoktatásügyi ministerünk és kormányunk 
nagylelkű elhatározása leírhatatlan lelkesedést 
keltett az igazgatótanács tagjai közt, a kik 
foglalkoztak még a Tanítók Házának beren-
dezési ügyeivel, Eötvös József munkáinak 
kiadásával stb. Részletes tudósítást e nagy-
fontosságú ülésről lapunk jövő számában 
fogunk közölni s már előre is fölhívjuk arra 
a t. kartársak figyelmét. 

— Lapunk mai számából, tárgyhalmaz 
miatt, ismét számos közleményt kellett jövő 
számunkra halasztanunk, ezek között az abaúj-
tornavármegyei tanítótestület kassai közgyűlé-
séről szóló tudósítást. Addig is, míg ennek a lel-
kes közgyűlésnek, mely méltó párja a fehér-, 
bács-bodrog-és sárosvármegyei közgyűléseknek, 
ismertetését közölhetnők, röviden megemlítjük, 
hogy az abaújtornavármegyei tanítótestület a 
Tanítók Házában 4000 koronás alapítványt tett, 
a melyet már a jövő év január havában be is 
fog fuetni, megkeresi továbbá a megyét, hogy 
a büntetéspénzekből befolyó összegnek egy 
részét engedje át az Eötvös-alapnak; ez mind-
addig kamatoztatik, míg 4000 koronára 
szaporodik s ez lesz az abaújtornamegyeiek 
második alapítványa. A gyűlés végén 53 tag 
2650 koronát írt alá részes jegyekben s 16-an 
évdíjas tagokul léptek be az Eötvös-alapba. 
A névsort, a tudósítással együtt, lapunk jövő 
számában fogjuk közölni. 

— Kitüntetés. A tornyai állami gazd. 
ism.-iskola, mely Veress Károly igazgató ve-
zetése alatt áll, a Budapesten f. évi október 
hó 7—15-ig tartott országos kertészetikiállí-
táson kiállított sok és szép konyhakertészeti 
növényeiért az állami ezüstéremmel tüntette-
tett ki. 

— Huszouötéves tanítói jubileum. Halmos 
Lajos törökbecsei közs. elemi- és iparostanoncz-
iskolai igazgató-tanítót 25-éves tanítóskodása O O 
alkalmából f. hó 8-án a közs. iskolaszék igen 
meleg ováczióban részesítette. Délmagyar-
ország ez egyik legkiválóbb néptanítója 
valódi hivatással teljesíti áldásos működését. 
Éljen sokáig! 

— Dal Erzsébet királyné emlékére. Ily 
czím alatt adta ki Hackl N. János tanár 
Torkos László költeményére írt hangulatos 
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munkáját, melyet november 19-ike közeledte 
alkalmából ajánlunk kartársaink figyelmébe. 
Ai-a 20 fillér; megrendelhető a szerzőnél (Buda-
pest, áll. felsőbb leányiskola). Ezzel kapcso-
latosan említjük meg, hogy kartársaink közül 
számosan lordulnak hozzánk azzal, hogy a 
november 19-iki iskolai ünnep programmját 
tartalmazó füzetet ajánljunk nekik. Tudtunkkal 
ilyen füzet nem jelent meg, de úgy halljuk, 
hogy készül egy. 

— Az „aradvidéki tanítóegyesület" élein 
fiókbizottsága okt. 5-én Mácsán gyász.iinne-
pélyt tartván Damjanich és Lakner vértanuk 
síijánál, az ünnepély után lefolyt közös ebéd 
alatt a vendégek és tanítók a Tanítók Házá-
ról sem felejtkeztek meg és krajczáros gyűj-
téssel 2 frt 51 krt hozván egybe, azt lapunk 
szerkesztőségéhez küldték. — Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. 

— Köszönet. A szolnoki állami népisko-
lák szegény növendékei számára tankönyveket 
adományoztak: Wodianer F. és fia könyv-
kiadóczég 245 növendéknek 582 könyvet 
170"20 frt értékben; Singer és Wolfner könyv-
kiadóczég 50 tanulónak 50 könyvet 15*6 frt 
értékben; Drotleff Iíudolf könyvkiadó 45 
gyermeknek 45 kötetet 10 frt értékben és 
Panthó János mezőtúri nyug. tanító 30 nö-
vendéknek 30 kötetet 6 frt értékben. Ez 
ügyszerető áldozatkészségért az adományo-
zóknak sietek a nyilvánosság előtt köszö-
netet mondani. Szolnok, 1899 október 9. 
Eötvös K. Lajos, kir. tanfelügyelő. 

— A Magyar Tanítók Naptárát, melyből 
lapunk m. számában mutatványt is közöltünk, 
örvendetesen fölkarolta a magyar tanítóság. 
De óhajtandó is, hogy lehetőleg minden ma-
gyar tanító megszerezze ezt a szép kiállítású 
és tartalmas naptárt, melynek tudvalevőleg 
minden eladott példánya 2 krt jövedelmez 
tanítóknak vidéki középiskolákban tanuló fiai 
ösztöndíjalapja javára, A naptár ára -— 40 kr — 
oly mérsékelt, hogy minden tanító megsze-
rezheti azt. Figyelmeztetjük kartársainkat, 
hogy legczélszerübb tömegesen, járásköri vagy 
egyesületi elnökségek útján megrendelni, de 
a ki csak egy példányt rendel, semmi esetre 
se rendelje meg utánvétéi útján, mert az 
majdnem a naptár árába kerül s a nálunk 
panaszkodók baján mi nem segíthetünk. A 
ki csak egy példányt rendel, az küldje be a 
kiadónak (Athenaeum, VII., Kerepesi-út 54) 
a 40 krt utalványon, vagy akár bélyegekben. 
Arra nagyon kérjük t. kartársainkat, hogy 
hozzánk ne küldjenek megrendeléseket. Egye-
bekben pedig tanítói jótékony czélt mozdítanak 
elő, ha a naptárt úgy tanítói, mint más kö-
rökben is terjesztik. 

— „Általános Chorálkönyv." Néhai Nagy 
Lajos volt nyíregyházai ág. ev. főorgonista 
ily czímü munkája özvegyénél (Nyíregyházán) 
kapható továbbra is az eddigi előfizetési árban, 
t. i. 5 frtért. Ennyit fölvilágosításul hozzánk 
érkezett számos kérdezősködésre. 

— A Tanítók Házára Szakács Jusztin a 
hunyadmegyei ált. tanítótestület sztrigymenti 
körének f. hó 5-én Busson tartott gyűlése 
alkalmából gyűjtött 8 frt 50 krt küldött be 
hozzánk; ugyanerre a czélra Tályai György 
1 frtot küldött, mint Deák Lajos kir. tanf. 
adományát a görgényi köri ülésen. Ugyancsak 
a Tanítók Házára Foktőről Borda Károly ev. 
ref. tanító 5 frtot küldött be hozzánk, mint 
50 koronás részesjegyének első részletét. 
„Azon csodálatos eredmény hatása alatt — 
írja Borda kartársunk — melyet a magyar-
országi tanítói kar a nagym. kormány jóaka-
ratú támogatása, vezetőinek bölcsesége, kitar-
tása folytán az »egy mindenkiért, mindenki 
egyért" jelszó hü követése mellett, a legme-
részebb emberi számításon fölül elért: erkölcsi 
kötelességemnek tartom, hogy az idézett 
jelszó első részének, az „egy mindenkiért"-nek 
megfelelőleg, a megosztott s így elviselhetővé 
lett teherből a rám eső részt szintén kivegyem 
s az ötven koronás részletből egy részletnek 
öt év alatti lefizetésére (évenkint 10 koronát 
számítva) magamat kötelezzem." — A Tanítók 
Házára még Hoffmann alsómeczenzéfi kartár-
sunk küldött hozzánk 1 frtot. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. 

— Gyűlések. Az erdővidéki tanítótestület 
f. hó 30-án Baróthon tartja rendes évi köz-
gyűlését. Az „Eötvös-alap" új alapszabályait 
és a Tanítók Házának ügyét Tarcsafalvi Albert 
vargyasi áll. isk. igazgató-tanító ismerteti. — 
A békésvármegyei általános tanítóegyesület oros-
házi járásköre rendes őszi közgyűlését f. hó 
26-án Nagy-Szénáson tartja. — A zemplén-
megyei tanítóegyesület évi közgyűlését f. évi 
október 26. tartja Sátoralja-Ujhelyben. 

— Halálozás. Tinyó János siklósi polgári 
isk. tanító hosszas szenvedés után élete 28. 
évében elhunyt. A kován elköltözött derék 
fiatal ember Tinyó Imre zalabai tanítónak volt 
a fia. Áldás legyen emlékén! 

T a r t a l o m : Az 1900. évi közoktatásügyi költség-
vetés. (H) — Esztétika a népiskolában. Mos ló •is;/ 
Imre. — A Tanítók Háza. Molnár József. — A 
gazdasági ismétlő-iskolai tanítók alkalmazása. Tárnok 
Gyula. — S z t i n ó r a : Galambfészek. Tarcsafalvi 
Albert. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesü-
leti élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i n g y e n . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr . , 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a k iadó-
hivata lba küldendők. 

A h i rde té sek á rszabása . — A p á l y á z a t i h i rde t é sekné l min* 
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r é szé t 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
előre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOL\-TÉR 3. 

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

Az 1000. évi közoktatási 
költségvetés. 

(IL) IV. Gazdasági ismétlő - iskolák. 
Három éve, hogy ez a nagyfontosságú 
új intézmény életbelépett. Ezen arány-
lag rövid idő alatt a gazdasági ismétlő-
iskolák országszerte oly örvendetes 
módon elterjedtek, a minőre kulturális 
intézménynél még nem volt példa. Ez 
egymagában fényesen igazolja, minő 
szerencsés és zseniális gondolata volt 
az Wlassics ministernek, a melylyel 
a népoktatás gyakorlati értékét bizto-
sította, az életre kihatóvá tette, ezzel 

egyszersmind a nemzeti nevelés határá t 
is biztosította. 

Mielőtt az 1900. évi állami költség-
vetésnek a gazdasági ismétlő-iskolákra 
vonatkozó Üülön czímét ismertetnők, 
nem lesz éqaektelen, ha ezúttal kimu-
tatjuk, hogy az egyes tankerületekben 
az 1898/99-ik tanévben hány gazdasági 
ismétlő-iskola volt működésben; mennvi 
költséget fordítottak azok íentarcat^iu. 
a községek és az állam. Hű tükre ez 
a kimutatás az érdeklődés ama foká-
nak, a mely az egyes tankerületekben 
az illető tényezők részéről ez új intéz-
mény iránt nyilvánul. 
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A tankeriilet neve 

A szervezett gazdasági ismétlő-
iskolák közül 

Ezen iskolák fentartásához járultak 
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A tankeriilet neve 

állami 
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ségi 

fele-
kezeti összesen 

a polgári és 
hitközségek 

k 

az ál lam: 
az á l lami e lemi í i , 
isk. köl tségvetés ? , „ , 

fölöslegéből ! s e g e l y b o l 

o r o n a 

1 Budapest . . . . 3 3 
2 Abauj-Torna . . . 1 0 6 1 1 7 6 0 7 1 0 

3 Alsó-Fehér . . . 6 2 6 1 4 9 2 0 3 8 0 
4 Arad 1 1 2 0 3 1 3 5 5 8 2 9 3 0 
5 Árva 5 8 1 3 

6 Baranya 1 0 1 0 2 8 0 4 6 0 
7 Bars  2 3 5 m 4 1 0 

8 Bács-Bodrog . . . 2 9 2 9 . 6 7 0 
9 Bereg 3 6 1 2 4 8 4 0 4 6 4 0 

1 0 Besztercze-Naszód 1 3 2 1 5 8 0 6 9 0 

1 1 Békés 1 5 6 1 2 9 0 1 9 5 0 

Lapunk 41-ife számához egy melléklet van csatolva. 
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A tankerület neve 

A szervezett gazdasági ismétlő-
iskolák közül 

Ezen iskolák fentartásához járultak 
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A tankerület neve 

állami 
köz-
ségi 

fele-
kezeti összesen 

a polgári és 
hitközségek 

k 

az állam : 
az állami elemi i l l a « 
isk. költségvetés T T ~ . i 

fölöslegéből sege lybol 
o r o n a 

12 Bihar 28 26 54 5140 160 
13 Borsod . 3 3 580 100 
14 Brassó 4 4 ' 200 1730 
15 Csanád 4 4 280 
16 Csik 1 2 3 ' 324 200 
17 Csongrád . . . . 11 11 1132 1500 
18 Esztergom . . . . . 29 6 35 60 320 
19 Fehér . 
20 Fogaras 3 3 6 600 
21 Gömör-Kishont . . 2 3 5 420 
22 Győr 2 4 6 . 100 370 
23 Hajdú . 14 14 2550 2512 
24 Háromszék . . . 19 3 2 24 210 ' 480 1060 
25 Heves 2 34 15 51 2080 
26 Hont 4 5 4 13 762 520 
27 Hunyad 12 , 12 180 1040 
28 Jász-N.-K.-Szolnok 9 1 10 ' 500 900 
29 Kis-Küküllő . . . 20 3 23 60 200 
30 Kolozs 23 1 24 100 2440 
31 Komárom . . . . 3 6 2 11 430 80 
32 Krassó-Szörény . . 5 1 6 ' 180 360 
33 Liptó 2 3 5 860 > 260 
34 Maros-Torda . . . 2 2 4 100 250 
35 Máramaros . . . 4 3 7 680 
36 Nagy-Küküllő . . 7 7 790 
37 Moson , 
38 Nógrád 2 17 2 ' 21 ' 378 ' ' 28 2070 
39 Nyitra 88 62 5 105 2082 690 5294 
40 Pest- P.-S.-Kiskun . 92 350 270 
41 Pozsony 4 2 6 110 340 
42 Sáros 15 15 110 ' 440 360 
43 Somogy 4 2 6 100 
44 Sopron 2 2 
45 Szabolcs . . . . 5 5 
46 Szatmár 15 22 2 39 7978 ' 100 1970 
47 Szeben 1 5 1 7 100 
48 Szepes . 2 2 ' 400 
49 Szilágy 16 2 18 30 ' 338 2110 
50 Szolnok-Doboka 28 1 29 1342 840 1100 
51 Temes 22 34 3 59 2112 1614 2782 
52 Tolna 1 13 4 18 1550 100 270 
53 Torda-Aranyos . . 9 3 12 200 970 
54 Torontál . . . . 27 36 9 72 4900 1360 3710 
55 Trencsén . . . . 8 9 17 190 100 1110 
56 Turócz 12 5 17 156 1630 
57 Udvarhely . . . . 14 4 18 300 770 
58 Ugocsa 10 1 11 570 1070 
59 Ung 8 3 11 116 • 1050 
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A tankerület neve 

A szervezett gazdasági ismétlő-
iskolák közül 

állami 
köz- fele-

kezeti 

Ezen iskolák fentartásához járul tak 

az állam : 
a polgári és , l l a m . e l e m l 
h l t k ó z s e g e k isk. költségvetés 

fölöslegéből 
állam-

segélyből 

60 Vas . . 
61 Veszprém 
62 Zala . . 
63 Zemplén 
64 Zólyom . 
65 Fiume 

3 
6 
2 
2 

10 19 
7 
9 
4 

485 ! 585 ! 85 1155 

20 

200 

200 
80 

670 

280 
570 

2160 
290 

' 700 

40.238 9592 62.768 

Három év alatt a gazdasági ismétlő-
iskolák száma 1155-re emelkedett, s 
ezek fentartására az 1898/99. tanévben 
a községek és állam összesen 112.598 
koronát fordítottak, a mely összeg 
majdnem egészében a gazdasági ismétlő-
iskolákban működő tanítók tisztelet-
díjaira adatott ki. 

A gazdasági ismétlő-iskolákban túl-
nyomó részben olyan tanítók tanítják 
a gazdasági ismereteket, a kik a föld-
mívelési minister által rendezett külön-
féle gazdasági tanfolyamokon résztvet-
tek; részben olyanok, a kik eddigi 
gyakorlati jártasságuk alapján a taní-
tásra ideiglenesen jogosultságot nyertek. 

Legtökéletesebb szervezete van azon 
gazdasági ismétlő-iskoláknak, a melyek-
nél a földmíves-iskola két évi tanfo-
lyamát elvégzett és kizárólag a gazda-
sági ismétlő - iskolákhoz alkalmazott 
okleveles gazdasági szaktanítók vannak 
alkalmazva, kiknek vezetésére meg-
felelő gazdasági terület van adva, a 
melyen az ismétlő - tankötelesek rend-
szeres gazdasági oktatásban részesülnek. 
Ilyen önálló gazdasági szaktanító van 
alkalmazva a következő községekben: 
1. Bavanistye (2 tanerővel), 2. Békés-
Csaba, 3. Csongrád, 4. Hajdu-Szoboszló, 
5. Hatvan, 6. Kis-Ivun-Dorozsma, 

7. Munkács, 8. Kunhegyes, 9. Nádudvar, 
10. Makó, 11. Négyfalu, 12. Zala-
Egerszeg, 13. Gyoma. 

* 

És most lássuk az 1900. évi költség-
vetés idevonatkozó adata i t : 

1. A már alkalmazott 
szaktanítók illetményeire 
elő van irányozva (7 tanító 
1200 kor.-val és 300 kor. 
lakáspénzzel, 2 tanító 100 
kor. korpótlékkal) . . . 10.700 kor. 

2. Az 1900. év szept. 
hóban alkalmazandó 12 
szaktanító (a kik most vég-
zik a földmíves-iskolákban 
a kétéves tanfolyamot), 
ezek egész évi 18.000 kor. 
illetményeinek egyharmada 6.000 „ 

3. Gazdasági ismétlő-
iskolák segélyezésére . . 60.000 „ 
Rendes kiadások összege . 76.700 kor. 

Először az 1897. év; költségvetésbe 
volt fölvéve a gazdasági ismétlő-iskola 
összesen 16.000 kor. költséggel; 1898-ban 
32.000 kor., 1899-ben 49.000 kor. volt 
előirányozva. A jövő évben a költség-
többlet 27.700 kor. 

Ezenkívül számításba veendő az a 
43* 
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jelentékeny hozzájárulás, a melyet a 
földmívelési minister fordít évről-évre 
a tanítók gazdasági kiképzésére. 1900. 
évben 18 gazdasági szaktanító kikép-
zésére van egyenkint 800 kor., összesen 
10.400 korona fölvéve; a jövő évben 
ismét 600 néptanító lesz fölvéve a 
különböző gazdasági tanfolyamokra, a 
melyeknek költsége 60.000 kor. 

Es most összesítjük azon anyagi elő-
nyöket, a melyek a hazai tanítóság 
javára az 1900. évi állami költségvetés-
ben biztosítva vannak: 

1. 300 áll. tanító elő-
lépése folytán 800 kor. fize-
tésből 1000 kor. fizetésbe, 
a többlet 60.000 kor. 

2. 413 áll. tanító lakpén-
zének fölemelése folytán 
a többlet 41.300 „ 

3. községi és felekezeti 
tanítók fizetésének kiegé-
szítésére és évötödös pót-
lékaira többlet . . . . 600.000 „ 

4. Gazdasági ismétlő-
iskolák tanítóinak tisztelet-
díjára többlet . . . . 27.700 „ 

Összesen . 729.000 koro-
nával van több fölvéve a tanítók előnyére. 

Ehhez kell számítanunk a Tanítók 
Házára fölvett 200.000 koronát és a 
munkácsi tanítói internátus költségeire 
fölvett 8200 koronát. 

íme, így gondoskodik a magyar állam 
néptanítói felől! Mi ezzel szemben a 
tanítók kötelessége? Meg vagyok győ-
ződve, hogy minden igaz néptanító nem-
csak tudja, de mélyen át is érezi, hogy 
neki szent kötelessége a gondjaira bizott 
ifjúságot a magyar szent haza iránti 
lángoló szeretetben, az apostoli király 
iránti tántoríthatatlan hűségben, vallás-
erkölcsös életben nevelni, s a népoktatás 
színvonalát a modern magyar állam és 
a közélet érdekeinek teljesen megfelelő 
színvonalra emelni. 

Ne feledje a hazai tanítóság, hogy 
minél sikeresebben oldja meg a fön-
nebbi nagy föladatokat, annál inkább 
maga javára hangolja az államot és 
társadalmat. 

(Befejező közlemény következik.) 

Népiskolai szemléltető képek. 
A népiskolai szemléltető képek ügyében, 

mint lapunk m. számában már röviden meg-
írtuk, Wlassics minister tanácskozást hitt egybe, 
mely f. hó 16-án tartatott meg a minister 
elnöklete alatt. 

Wlassics minister üdvözölvén a tanácskozás 
tagjait (a teljes névsort lapunk 40. számában 
közöltük), a következő beszéddel nyitotta 
meg az ülést: 

Közműveltségünkben hiányzik a szép 
iránti érzék, a szép belsőleg mélyen érzett 
kultuszának szükséglete. Műpártoldnk van, 
de olyan, a ki szive, lelke hő vágyát elégíti 
ki egy kép vagy szobor vásárlásával, az 
ritkaságszámba megy. Mikor e — felelősség-
teljes helyre léptem, közművelődésünknek 
e nagy hiánya cselekvő munkára buzdított. 
Cselekvő munkára, melyet nem lehet elég 
korán megkezdeni, mert alapos munka e 
téren csak az, ha sikerül az új nemzedék 
világnézetébe belenevelni a szép iránt érzett 
nemes fölfogást, az esztetikai érzést és 
ennek igényeit. 

Munkánknak hasznát ajövő nemzedék érzi 
igazán, de a kultura munkásainak nemcsak 
a gyorsan kamatozó napi muló eredmények 
káprázata után szabad indulniok. Nekünk a 
nemzeti kultura nagy, maradandó jövő ér-
dekeiért kell cselekednünk, tennünk, hat-
nunk. Abban kell becsvágyunkat keresnünk, 
hogy kellő időben fölismerjük a nekünk 
jutott föladat betöltését és igazán gyarló 
hiúság volna készséggel nem vállalkozni a 
magvető szerepére azért, hogy örömdalokat 
csak aratáshoz szokás zengeni és a kezde-
ményező ket legtöbbször skeptikus félvállal 
fogadják. 

Mi a jövő nemzedékek legbővebben termő 
aratására kívánunk dolgozni akkor, midőn 
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a gyökerében fogjuk meg a kérdést, azaz: 
nem késlekedünk soká, de czéltudatosan 
beviszszük a szép érzék fejlesztését az isko-
lába. Beviszszük a népiskolától kezdve a 
felső oktatás'g és gondosan megválasztott 
eszközökkel iparkodunk a jövő nemzedékek 
világnézletének kincsét az igazi aranyérték-
kel: a szép ideálizmusának nemes kultuszá-
val gazdagítani. A szép kifejlett érzékével 
fölfrissített széleskörű magyar társadalom 
lesz azután az az igazi magyar fekete föld, 
a mely dúsan termő talaja lesz a magyar 
fajban lakó geniális művészi erőnek, tehet-
ségnek. De nemesebb és emelkedettebb lesz 
a magyar társadalom egész világnézlete is» 
mert nemesebb az a szív, szárnyalóbb az a 
gondolat, humánusabb az az érzés, mely 
lelke szálaival van összekötve az esztetikai 
izlés finomabb légkörével. 

Nem sorolom föl azon kormány- és tár-
sadalmi intézkedéseket, melyeket eddig ala-
pozó munkánkban tettünk. De azt hiszem» 
hasznosabbat alig tehetünk, mintha már a 
népiskolákban oly szemléltető képeket állí-
tunk a zsenge ifjúság elé, melyek lelkében 
felköltik a szép érzékét. 

Önök lesznek hivatva bölcs tanácsukkal 
támogatni, hogy a legczélszerübben válasz-
szuk meg az eszközöket, a melyekkel czé-
lunkat legeredményesebben érhetjük el. 
Midőn azt kívánom, hogy sikerüljön tanács-
kozásunknak a legjobbat eltalálni, még csak 
egyre kérem az önök figyelmét, hogy a 
szemléltető képek olyanok legyenek, melyek 
a nemzet ifjúságában a szép érzékének fej-
lesztése mellett erősítsék a hazafiúi, a nem-
zeti érzést, hogy azon képekben tanulja az 
ifjúság a hazát minél önfeláldozóbban sze-
retni, annak szentelt földjéhez szive minden 
dobbanásával, elméje minden gondolatával 
ragaszkodni. 
A ministernek éljenzéssel fogadott beszéde 

után Halász Ferencz osztálytanácsos olvasta 
föl a kérdés minden mozzanatát felölelő, ki-
tűnő javaslatát, melyet lapunk m. számában 
bő kivonatban ismertettünk. 

A javaslathoz első sorban Heőtliy Zsolt 
egyet, tanár szólt hozzá, a ki elismerését fe-

jezte ki a minister nagyfontosságú kezdemé-
nyezéséért, de a czél és elvek pontosabb meg-
határozását véli szükségesnek. A minister rög-
tön megnyugtatta őt azzal a kijelentéssel, 
hogy ezt szűkebbkörű bizottságra fogja bízni. 

A második fölszólaló Hoch János volt, a ki 
korszakalkotónak tartja a minister kezdemé-
nyezését; ő a művészeknek szabad kezet 
adna. Kammerer Ernő orsz. képviselő utal a 
reprodukczió nehézségeire s a reprodukcziót 
szükség esetén külföldi vállalkozóra bízná. 
(Reméljük, hogy erre nem lesz szükség. Szerk.) 
Malonyay Dezső egy előkelő művészektől ké-
szített néhány kép alapján óhajtaná a pályá-
zat föltételeit megállapítani. Lázár Béla az 
előadói javaslat azon pontját helyesli, mely 
szerint kiváló külföldi alkotásokból mindenek-
előtt kiállítás rendezendő, s csak azután álla-
pítaná meg az alapelveket a kiküldendő bi-
zottság, a reprodukcziót pedig magyar czég-
nek adná, mert így lehet a műipart fejlesz-
teni ! Hozzászóltak még Waldapfel, Péterfy 
Sándor, Gr óh István, Láng Menyhért, Földes 
Géza. Révhegyi Iván, mint elemi iskolai tanító, 
mondott köszönetet a ministernek a népisko-
lai szemléltető oktatásra nézve oly nagyfon-
tosságú kezdeményezéséért. 

Wlassics minister összegezvén a fölszólalá-
sokat és azokra megjegyzéseit részletesen meg-
tevén, köszönetét fejezi ki az élénk érdeklő-
dés és tanulságos eszmecseréért s kijelenti, 
hogy a szemléltető képeket a hazai legjelesebb 
művészek által fogja éllcészíttetni, mert bizton 
számít a művészek hazafias becsvágyára is. A 
kivitelre egy bizottságot fog kiküldeni, mely-
nek föladata leend a részleteket megállapí-
tani. 

A minister nyilatkozata azt a benyomást 
tette ránk, hogy eltökélt szándéka ezt a fon-
tos ügyet mielőbb dűlőre vinni s a népiskola 
felsőbb tagozatát művészi szempontból is kifo-
gástalan szemléltető képekkel ellátni, a minek 
egyaránt örvendhet az iskola is, a művészet 
is. Az egybehívandó szűkebb bizottság, mely-
ben pedagogusok is lesznek, művészek is, 
szabatosan meg fogja határozni a követendő 
elveket és pedagógiai szempontból is helye-
sen meg fogja vonni azt a tágabb kört, a me-
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lyen belül a művészek szabadon mozoghatnak 
és kifejezésre juttathatják inspirácziójukat. 
Külföldön az ilyen föladatokra a legelső mű-
vészi erők vállalkoznak ; reméljük, hogy nálunk 
is így lesz. Lehet-e szebb föladata egy magyar 
művésznek annál, mint hogy művészetével a 
nép millióit nyerje meg a — művészetnek? 
A legnagyobb magyar művészeknek is becsvágya 
leliet az, hogy a magyar népiskolát művészi 
szemléltető képekkel megajándékozzál'c. 

Hasonló mozgalom jelenleg Francziaország-
ban is van, csakhogy Wlassics minister jó 
fél évvel megelőzte e tekintetben franczia kol-
legáját. 

e£>^K3e 

r 

Életbevágó kérdések. 
(Tanítói gyűlésből). 

Az 1899-ik évvel újraszületett tanítótestü-
leti élet erőteljességét mi sem jellemzi jobban, 
mint az a lázas munka, melyet a tanítóság 
vezetőségeinél nap-nap mellett tapasztalha-
tunk. Az eredmények fokozzák a tetterőt és 
munkakedvet; a megjött idő nem pihenő 
tevékenységre serkenti a szívből dolgozókat. 

Az elmondottakat mi sem igazolja jobban, 
mint a M. T. 0. B.-a ig.-tanácsának az Eötvös-
alap gyűjtő- és kezelő-bizottságá-xal együttesen 
e hó 14-én tartott gyűlésének lefolyása. Két 
óra alatt 36 tárgy! Legtöbb azok közül — 
életbevágó reánk, tanítókra. A határozatok 
sikere: a gondosan elkészült előadók s az el-
nökök érdeme. 

Dicsőségükre s kartársaim illő tájékozá-
sára álljanak itt a fontosabb intézkedések: 

Az 0. B. a szilágymegyei tanítótestületnek 
azon óhaja fölött, mikép kérvényezni kellene 
a végett, hogy a ministerium a tanítónőképző-
intézetekbe való fölvételeknél több tekintet-
tel legyen — a tanítói gyerekekre, napirendre 
tért. Köztudomásu itt ugyanis, hogy több jó-
indulat az intézők részéről nem lehetséges; 
a kérelmezés csak visszatetszést szülhetne. 

A csongrádiaknak az iskolaszékek és gond-
nokságok újraszervezése czéljából elkészített, 
okosan tárgyaló memoranduma, a szabolcsiak-
nak a záróvizsgálatok föntartása iránt való 
javaslatai pártolólag tétettek át az illetékes 
bizottságokhoz. 

Steinbach Antal, tanítóból lett tanfelügyelő, 
váratlanul jött halála fölött, a megboldogul-
tat méltán megillető részvéttel adózott a 
gyűlés. A kolozsmegyeiek meghívására egy na-
gyobb szabású küldöttség szerveztetett a le-

rándulásra. Ott dűl el a II-ik Tanítók Háza 
miként való szervezése. 

Hálás köszönettel adózott az Eötvös-alap 
Wlassics minister 57.703. sz. a. kegyelmes 
rendeletéért. Ebben van hivatalosan tudatva: 
A Tanítók Háza egy félmillió forintot kap; 
a T. H.-nak a király nevét való viseltetése iránt 
az intézkedés megtörtént; a megvásárolt telek 
adás-vevési szerződése jóváhagyó záradékkal el 
van látva. Az együttes gyűlés fölhívja 
Magyarország tanítóságát, hogy e magas és 
minket örök hálára kötelező intézkedésért 
testületileg külön-külön is föliratot intézzen. 

Kapy R. által előterjesztett, a tanítósághoz 
intézett fölhivást az Ujváry Béla-féle indít-
vány kivitelére a Szent-István-napi gyűlés ha-
tározata alapján az ,Értesítőben" közzéteszik 
(megjelent lapunk f. é. 34. számában és a 
Magyar Tanítók Naptárában. Szerk.); most 
igazán itt az ideje a tömeges támogatásra, 
az Eötvös-alapba való belépésre. Mert hát a 
föntartás minket illet! Ez pedig, a körülbelül 
6—7 ezer frtra tehető berendezést nem szá-
mítva, évenkint is nagy összeg. 

A berendezés sikere érdekében jelenik meg 
e lap mai számában egy fölhivás, a f. évi tag-
díjaknak nov. hó végéig való befizetése tár-
gyában. A vállalkozók készpénzért dolgoznak; 
jó lesz ezt tudomásul venniök az Eötvös-alap 
tagjainak. 

Az új alapszabályt a közokt. kormány már 
áttette a belügyhez s így méltán remélhető 
annak rövid időn való visszaérkezése. Ettől 
tették függővé a részesjegyek kinyomatását, 
melynek szövegét a gyűlés a következőkép 
állapította meg: 

Törlesztő-ív. 
Szám Szám 

Részesjegy. 
50, szóval Az Eötvös-

alap országos tanítói egyesület ezennel elismeri, hogy 
úr az egyesület 

pénztárába ezen részesjegy ellenében 50, azaz ötven 
koronát befizetett s így az alapszabályok 44. §-a ér-
telmében, a pártoló tagsággal járó Ö3szes jogokat 
gyakorolhatja a nélkül, hogy évi tagsági díjat fizetni 
köteles volna. 

Ezen részesjegy értékét az egyesület 50 év alatt 
készpénzben visszafizeti, kivéve, ha ezen törlesztési 
ív tulajdonosának ajánlot t ja ezen időn belül az egye-
sület jótéteményei valamelyikében részesült. Ezen 
esetek bármelyikének bekövetkezése esetén ezen tör-
lesztő-ív elveszti érvényét és az egyesület pénztárába 
beszolgáltatandó. 

Ezen részesjegy a törlesztő-ív megsemmisítése előtt 
e szelvény ívvel együttesen az alapszabályok 41. §. 
szerint másra is átruházható. 

Budapest, 18 év hó 

pénztáros. titkár. elnök. 
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Szám Szám 
Szelvény-ív 

az Eötvös-alap számú részesjegye tör-
lesztő-ivéhez. E szelvény-ív alapján a sz. 
részesjegy utolsó tulajdonosa az Eötvös-alap országos 
tanítói segélyegyesület kötelékében pártoló tagként 
megmarad, de az egyesület jótéteményeihez igényt 
nem tarthat. 

Budapest, 19 év hő 

pénztáros. titkár. elnök. 

Jegyezzük föl, hogy Péterfy S.-nak még 
arra is kiterjedt a gondoskodása, hogy a 
részesjegyek nyomása — pénzbe ne kerüljön. 

Elképzelem, mekkora örömöt okoz feartár-
saimnál a következő: Józsa M., a Tanítók 
Háza felügyelője, intézményünkben az ifjú-
sági könyvtár beállítását biztosította. A kivitel 
még az ő titka!! A gyűlés az eléggé nem 
méltányolható tettért köszönettel adózott. A 
b. e. báró Eötvös József művei kiadásának si-
kere is biztosítva van. Díszelnökök: Széli K., 
m.-elnök, gr. Károlyi T. és Vaszary herczeg-
primás. Az egyesület a 45 ezer frtot hozó 
adományért már, a mint jeleztük, tisztelgett 
Eötvös L. bárónál; az elhunyt özvegyéhez s 
a család többi tagjaihoz köszönő fölirattal fog 
járulni. 

A tisztikar hazánk társadalmának előkelősé-
géiből, a végrehajtó-nagybizottság ismertebb 
tanférfiainkból van összeállítva. 

A Tanítók Házát berendező-bizottság öröm-
mel jelenthette, hogy megbízatásában sikere-
sen halad: az intézményt nov. 19-én át lehet 
adni rendeltetésének s így alkalomszerű volt 
a Szervezet elkészítéséről gondoskodni. Elő-
készítő-bizottság: Göőz dr. elnöklete alatt 
Józsa Mihály előadó; tagok: Móra István, 
György A., Stankó Béla, Józsa Dániel. 

Az Eötvös-alap elnöke a Tanítók Házába 
való fölvétel iránt a pályázatot nov. 15-re 
hirdeti ki; dönteni fog benne a gyűjtő- és ke-
zelő-bizottság. 

Nagyfontosságú lépés az Eötvös-alapnak 
Magyarország iparosaihoz való fordulása is. 
Péterfy S. készített egy lelkes fölhivást. 
Munkatársainknak, a tanítói kar szülő-anyjá-
nak nevezi őket s támogatásukat annál is inkább 
remélhetjük, — úgymond, — mert egyik osz-
tályuk : a vendéglősök, már is szép példával 
járnak elől. A fölhivást megküldik az ipar-
testületeknek, iparkamaráknak, gyárosoknak 
s az iskolaszékek és gondnokságok útján a 
kisebb iparosoknak is. Kartársainkon a sor, 
hogy ezen megkeresések jókora százalékban 
eredményesen jussanak vissza. Elhatározták, 
hogy idővel hasonló módon megkeresik a 
magyar társadalom minden rétegét. 

Sretvizer L. javaslatára 2 és 10 kros szelvé-
nyes füzetek is bocsájtatnak ki. Helyes; ki 
így, ki úgy fog valamit adni. Csermelyekből 
lesz a folyam. 

Az Ujváry B. szerkesztésében megjelenő 
Magyar Tanítók Naptárát is bemutatták a 
gyűlésen, mely azt pártolni határozta el. Sok 
keljen belőle el, mert példányonkint két 
krajczár jár belőle nekünk s az okulnivalók 
sokaságát tartalmazza a munka. 

Egy másik szép példa! Péterfy S. ismét 
meglepett valamivel. 2000 f r t ! Nemde szép 
összeg P A Könyves Kálmán részvénytársaság 
adta könyvekben. 2000 drb Koronázási Em-
lékkönyvet bocsájtott az Eötvös-alap rendelke-
zésére. Ajánljuk a könyvbarátok figyelmébe. 

Számoljak be még a Tanítók Házára legújab-
ban bejelentett ajánlatokról: 1. A zólyommegyei 
ált. tanítótestület 400 koronás alapítványt t e t t ; 
8 tagja 50 koronás részvényt jegyzett; állandó 
gyűjtőbizottságot szervezett. 2. A tornai ev. ref. 
tanítóegyesület 200 koronás alapítványt ajánl. 
3. A muraszombat-járási tanítótestület 200 ko-
ronás alapítványán kívül tagjai közt gyűjti a 
25 frtos részesjegyekre az aláírásokat. 4. A 
balogvölgyi ág. ev. tanítótestület öt év tarta-
mára tagjai után évenkint egy-egy koronát 
fizet. 5. Folkmann János zólyomi polg. isk. ig. 
200 koronát fizet évi tíz frtos kamatnélküli 
részletekben. 

Ez, a mily megnyugtató, bizonyára épp oly 
buzdító hatású is. A vezetőség egy perczig 
sincs abban a hitben, hogy magára hagyva, 
eredményesen működhetnék; a vidéknek meg 
tudnia kell, hogy mindez jóformán érette tör-
ténik ; továbbá szivünkbe kell vésnünk: mind-
nyájunk fillérére szükség van! 

Érdemes tanító — hinni akarjuk — nem 
is marad távol a szent ügy oltárára való ál-
dozástól. Kinek mikép adák az istenek! 

Józsa Dániel. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
± A kolozsmegyei általános tanítóegye-

sület f. hó 20-án és 21-én tartotta meg köz-
gyűlését. Az első napon — a nagy számban 
megjelent tagokon kivül — ott voltak : gróf 
JBéldi Ákos főispán, Ferencz József, dr. 
Bartók György püspökök, Szvacsina Géza 
polgármester, dr. Esterházy városi főjegyző. 
A gyűlést Sólyom János, az egyesület nagy-
érdemű elnöke nyitotta meg. Az elnöki meg-
nyitójában fejtegetett nemzeti nevelés szüksé-
gének kidomborítása Erdélyben programmba 
illő tétel. Az elnök érdekes és tanulságos 
fejtegetéseit nagy figyelemmel hallgatták. 



744 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 32. SZÁM. 

Sólyom János elnök, megnyitó beszéde végén 
üdvözölte az egyesület budapesti vendégeit: 
Péterfy Sándort, Lakits Vendelt, Ujváry Bélát, 
Göőz József drt, Szőke Istvánt (a budapesti 
tantestület elnökét), Józsa Mihály segéd-tan-
felügyelőt és Józsa Dánielt. Az üdvözlésre 
Lakits Vendel és Ujváry Béla válaszoltak: 
az előbbi az Orsz. Biz. nevében, magaszta-
lással emelve ki, hogy a kolozsmegyei tan-
testület mindig buzgóan támogatta a közpon-
tot s így a mostani sikerekben is nagy része 
van; az utóbbi a Néptanítók Lapja szerkesz-
tőségének nevében. Az elnöki előterjesztések 
közül kiemelendő a ministerhez intézett táv-
irat a következő szövegben : „A kolozsmegyei 
tankerületi tanítótestület a mai és holnapi 
napra a megye minden részéből Kolozsvárra 
egybegyűlt tagjai mély tisztelettel és hálás 
ragaszkodással és szeretettel üdvözlik Nagy-
méltóságodat, mint a hazai közoktatásügy 
lelkes, fenkölt gondolkozású vezérét, a magyar 
néptanítóság őszinte jóakaróját s szívből kí-
vánunk Nagyméltóságod életére áldást, bol-
dogságot." Ezután Vásárhelyi Gy. titkár ol-
vasta föl nagy szorgalommal összeállított s 
az egyesület m. évi működésének hű képét 
föltáró jelentését, melyből kiemeljük a követ-
kezőket: A kolozsmegyei tantestületben a 
mult tanévben tartatott 35 gyűlés, ezen meg-
jelent 746 tag, 275 vendég. Volt a gyűlésen 
11 megnyitó beszéd, 50 értekezés, 1 vitatétel, 
1 tanításterv, 1 gyakorlati foglalkozás, 13 ta-
nítás, 12 könyvismertetés, 9 pedagógiai eset, 
6 bizottsági és 1 választmányi jelentés. Ezért 
kapott az egyesület a ministertől elismerést. 
Az érdekes és tartalmas fölolvasások sorát 
Heinrich Józsa tanítónő-képzőintézeti igazgató 
kezdte meg egy aktuális kérdés fejtegetésével, 
aEsztétika a népiskolában" czímü tartalmas és 
eszmegazdag fölolvasásában szükségesnek mon-
dotta, hogy az értelmi és erkölcsi nevelés öszhang-
zatba hozassék; a népiskola az egyes tárgyak 
tanításánál a szépérzék fejlesztésére a kínál-
kozó alkalmat fölhasználja; a történelem, föld-
rajz tanításánál, művészek által festett szem-
léltető képek használtassanak és tankönyveink 
képekkel láttassanak él. A kitűnő fölolvasást 
nagy figyelemmel hallgatták s zajos tapsokkal 
és jegyzőkönyvi köszönettel jutalmazták. 
Ugyancsak nagy elismerésben részesítették 
Boros György theologiai dékán tartalmas föl-
olvasását Brassairól mint pedagógusról. A ki-
tűnő tanulmány híven elénk állította a hal-
hatatlan Brassai bácsit, kivel veleszületett: a ne-
velő, oktató ; kiben tüzoszloppá fejlődött a nem-
zeti harczos ; kinek ősei mind nevelők voltak ; 
ki Robinsonkép — önmagát fejlesztette nagy-
gyá, ki mindent azért tanult meg, hogy azt má-

soknak megtaníthassa, kinek vezérélve a magyar 
nemzet fiainak és leányainak igazi hazafias szel-
lemben való nevelése volt. A fölolvasás külön fü-
zetben is megjelenik ; fölhívjuk rá kartársaink 
figyelmét. A felolvasások után a Tanítók Háza 
kérdését tárgyalták. Előadó Szentpétery Endre, 
kolozsmegyei kir. segédtanfelügyelő volt, a ki a 
tárgy alapos tudásával ismertette a Tanítók 
Háza ügyét és az Eötvös-alap új szabá-
lyait. Az élvezetes és tanulságos előadás 
végén a választmány nevében a következő hatá-
rozati javassatot ajánlotta elfogadásra: 1. A 
kolozsmegyei tankerületi tanítótestület köz-
gyűlése kimondja, hogy az Eötvös-alap orsz. 
tanítói segélyegyesülete által munkált azon 
czélt, hogy a tanítók felsőbb tanintézetekben 
tanuló gyermekei részére Budapesten s Kolozs-
várit „Tanítók Házá"-1 létesít, mint a hazai 
tanítóság egyik legfontosabb ügyét örömmel 
teszi magáévá. 2. Elismeréssel és hálás köszö-
nettel adózik az ügy érdekében fáradhatatlan 
buzgósággal folytatott eddigi munkásságukért: 
az Eötvös-alap nagyérdemű elnökének Péterfy 
Sándor kir. tanácsosnak, Lakits Vendelnek, a 
M. T. 0. Bizottsága elnökének, Ujváry Bélának 
a Népt. Lapja szerkesztőjének, Göőz József dr. 
polg. leányisk. igazgatónak, Józsa Mihálynak, 
a Tanítók Háza gondnokának és általában 
mindazoknak, kik a magyar tanítóság e máso-
dik közintézményének, a Tanítók Háza léte-
sítésének nagy munkájában eddig résztvettek. 
3. Tanítótestületünk az Eötvös-alap orsz. tanító 
egyesületnek 100 frttal már régebb idő óta 
alapító tagja lévén, a f. évi közgyűlése alkal-
mából elhatározza, hogy tartalékalapjából az 
1900. évre hozzájárulásaképen 200 koronát 
ad a Tanítók Háza fentartási költségeihez s 
állandó segélyül az 1901. évtől kezdve 6000 ko-
rona tőke 5 "Icának megfelelő 300 koronát 
fizet be évenkint az Eötvös-alap pénztárába. 
4. Elhatározta, hogy az Eötvös-alap orsz. tanító-
egyesület alapszabályainak átalakítását helyes-
nek és szükségesnek tartja s hogy az azokban ki-
tűzött czélok hathatós szolgálásáért az alap-
szabályok 22. §-a értelmében újból megalkotja 
az Eötvös-alap gyűjtő s kezelő helyi bizott-
ságot, melynek feladatául kijelöli mindannak 
munkálását, mit az orsz. egyesület maga elé 
tűzött s e czélok keretében buzgó segítője lesz 
az orsz. egyesületnek, hogy az alapszabályok 
1. §-ában biztosított kolozsvári Tanítók Háza 
is mielőbb felállítható legyen. 5. Az Eötvös-
alap gyűjtő és kezelő helyi bizottság meg-
alakítását, ügyrendjének az orsz. egyesület 
alapszabályai keretében és szellemében történő 
megalapításával közgyűlésünk a választmányra 
bízza. 6. Melegen ajánlja, hogy az 50 kor. részes-
jegyek kiváltásával, esetleg 3 kor. évi díjjal min-
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<len tagja beléphet az Eötvös-alap rendes tagjai 
sorába. 7. Megkeresi a sz. kir. várost aziránt, 
liogy az építendő Tanítók Háza részére alkalmas 
telket adományozzon, melynek fejében az 
alapszabálytervezet 48. §-ában körülirt alapító 
tagsági jogkör számára biztosíttatik. 8. Meg-
keresi a vármegyei törvényhatóságot aziránt, 
hogy az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
1899. évi ápril 25-én kelt megkeresését ked-
vezően ellátni kegyeskedjék. 9. Hálaföliratot 
intéz a ministerhez, a tanítóságot örökre 
lekötelező adományáért. E határozati javas-
latot egyhangú éljenzéssel fogadták. A buda-
pestiek közül Ujváry Béla és Péterfy Sándor 
szólaltak föl. Az előbbi hangsúlyozta, hogy a 
tanítóság föladata most már az, hogy köte-
lessége hű teljesítésével a társadalmat is 
megnyerje ügyének; Péterfy Sándor nagy 
lelkesedést keltett beszédében pedig azt fej-
tegette, hogy a Tanítók Háza nem csupán a 
tanítóság ügye, hanem az egész nemzeté, mert 
a Tanítók Háza nemzeti intézmény lesz, mely 
esetleg a mai nem-tanító adakozók tanító-
utódait is jótéteményekben fogja részesíteni. 
Szvacsina Géza dr., Kolozsvár város polgár-
mestere, nagy szeretettel szólt hozzá a kér-
déshez s azon reményének adott kifejezést, 
hogy nem lesz Magyarországon egyetlen tör-
vényhatóság sem, mely a Tanítók Háza ügyét 
magáévá ne tenné. Részéről ígéri, hogy az 
ügyet Kolozsvár városánál támogatni fogja. 
Hartha Pál a vidéki tanítóság nevében jelen-
tette ki hozzájárulását a hat. javaslathoz, 
melyet egyhangúlag és nagy lelkesedéssel el 
is fogadtak. Ennek a négy beszédnek nagy 
hatása volt s e kitűnő benyomás hatása alatt 
ért véget az első napi délelőtti ülés, mely 
után a New-York szállóban ebédre gyűltek 
össze a tagok és a vendégek. Az ebéden 
Sólyom elnök 0 Felségére, Péterfy Sándor 
Wlassics ministerre, Lakits Vendel a kolozs-
megyei főispánra, alispánra és a kolozsvári 
polgármesterre mondottak felköszöntőt. Eltet-
ték még a budapesti vendégeket, Kozma 
Ferencz kir. tanfelügyelőt és nejét, a höl-
gyeket, az egyesület elnökét, a gyűlésen 
jelenvolt iparosokat, a betegen fekvő Fazakas 
Józsefet, a „Család és Iskola" érdemes szer-
kesztőjét stb. A gyűlést délután és másnap 
folytatták. Erről azonban csak lapunk jövő 
számában tudósíthatunk s befejezésül még csak 
annyit említünk meg, hogy a gyűlés folyamán 
53-an irtak alá 50 kor. részesjegyet (összesen 
2.700 koronát) s 20-an léptek be az Eötvös-
alap rendes tagjai sorába. 

0°Q Az abaújtornavárm egyei tanítótes-
tület Kassán, a vármegyeház nagytermében, 
számos tanügybarát s mintegy 250 tag jelen-

létében tartotta évi közgyűlését. A gyűlés 
megnyitása előtt Rakovszky Endre, a megye 
alispánja, üdvözli a tanítótestületet; örömmel 
engedte át — úgymond — a vármegye dísz-
termét a tanácskozás czéljára, mivel tudja, 
hogy a tanítók hazánk legmagasztosabb ügyé-
nek állanak szolgálatában s a népnevelés 
előmozdítása érdekében gyűltek össze tanács-
kozni. Sudy K. János, az egyesület elnöke, 
tartalmas és emelkedett beszédében különö-
sen az összetartásra, az erők egyesítésére buz-
dít. Ezután Zágróczky Gyula kir. tanácsos, 
tanfelügyelő, lelkes szavakkal üdvözli a taní-
tókat s nagy örömét fejezi ki a fölött, hogy 
ily nagy számmal jöttek össze, mert ebben 
azt látja, hogy a közös czél előmozdítása ér-
dekében tömörülnek a tanítók. Füzesi Márton, 
a Budapesten tartott gyermekvédő-kongresz-
szusról számol be, melyre a tanítótestület 
küldte ki. Az ott hozott határozatokat kime-
rítően ismertette s szerzett tapasztalatairól 
élvezetes előadást tartott, melyet a közgyűlés 
köszönettel vett tudomásul. Az Eötvös-alap 
és a Tanítók Házáról Horváth Lajos előadó 
tett előterjesztést. Az Eötvös-alap történeté-
nek rövid vázolása után ismertette az új és 
lényegesen megváltoztatott alapszabályokat, majd 
lendületes szavakkal buzdítja az egyesület 
tagjait s beterjesztette határozati javaslatát, 
melyet a gyűlés lelkes éljenzéssel emelt a 
következőkben határozattá: a) az abaújtorna-
megyei tanítótestület a Budapesten s később 
Kolozsvárt fölállítandó Tanítók Háza fölállí-
tásához mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben 
tehetségéhez képest hozzájárni; b) e czélból a 
budapesti Tanítók Házában 4000 koronás alapít-
ványt tesz az egyesület nevére s erre nézve föl-
ajánlja a segélyegyesület vagyonát, mely 1739frt 
97 krt tesz s a hiányzó összeget 1900. év 
januárig gyűjtés útján hozza össze; c) úgy 
Abaújtornavármegye, mint Kassa sz. kir. város 
törvényhatóságához s a megye összes közsé-
geihez kérelmet intéz, hogy az Eötvös-alaphoz 
adományaikkal hozzájárulni szíveskedjenek; 
d) fölkéri az egyesület a kir. tanácsos tan-
felügyelőt, hogy a közigazgatási bizottságnál 
szíveskedjék kieszközölni, hogy a büntetés-
pénzekből befolyó összegnek egy részét az Eötvös-
alapra engedje át. Az így befolyó pénz, vala-
mint az egyesület által eszközlendő gyűjtés 
mindaddig kamatoztatik, míg a 4000 korona 
együtt nem lesz, mely a második alapítvány 
lenne a Tanítók Házára. (Már egy ízben ilyen 
gyűjtés folytán 4 év lefolyása alatt 4000 frt 
jött össze s így hihető, hogy pár év alatt a 
második alapítványunk is meglesz.) e) A tanító-
testület kimondotta, hogy lehetőleg minden tagja 
iratkozzék be az Eötvös-alapba rendes tagul. 
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f ) A helyi gyűjtőbizottságot megalakította. 
Az előadó buzdító beszédének hatása alatt 
53 tag jegyzett elő a részesjegyre s 16 a három-
koronás tagságra. Az 50 koronás részesjegyre 
előjegyeztek: Erdődi János, Zágróczky Gyula, 
Sndy K. János, Hüffler Emma, Erdődi Anna, 
Horváth Mariska, Horváth Lajos, Corzán Gi-
zella, Grusz Frigyes, Imre Lőrincz, Balázs 
Mihály, Fertály József, Szilágyi Nándor, Her-
boly Ferencz, Takács Béla, Hubcsik József, 
Göntér Gábor, Füzesi Márton, Gróf Lajos, 
Vargofcsik János, Edelény Ede, Halaszt Fe-
rencz, Loósz Vilma, Loósz Etelka, Gaskó 
Gyula (Kassa); Paulik József (Hollóháza); 
Bodnár Sándor (Nyiri); Gerő Ágoston (Szina); 
Farkas Gyula (Füzér); Sziklavári János (Jászó-
Mindszént); Scharneczky Vilmos (Ab.-Szepsi); 
Máriási Jenő (Jászó-Mindszent); Szabó Gyula 
(Csákány); Kertész János (Zsadány); Kocsi 
János (Hernád-Büd); Fischer Antal (Miszlóka); 
Balta István (Bukócz); Jaszovszky Ede (Ab.-
Tihany); Zelleny Kálmán (Nyésta); Bobozy 
János (Göncz); Gavel Ferencz (A.-Szepsi); 
Walter János (Detek-Tenger); Nevelés Lajos 
(Aranyidka); Kóta Sámuel (Ab.-Szepsi); Ko-
marek Lipót (Kis-Ida); Vajda Károly (N.-Ida, 
két részesjegyet); Nemes József (Buzinka); 
Fedák József (Rozgony); Laczkó János (Gagy-
Vendégi); Ábrányi Jakab (N.-Ida); Lukács 
Adolf (Szina); Ilankovics Bertalan (Makrancz). 
Összesen: 2650 korona. Ezután az elnök ki-
váló elismeréssel emlékezik meg azokról a 
férfiakról, a kik oly önzetlenül s fáradságot 
nem ismerő buzgalommal s kitartással juttat-
ták diadalra a Tanítók Háza ügyét. Indítvá-
nyozza, hogy úgy Péterfy Sándornak, valamint 
Lakits Vendel, Ujváry Béla és dr. Göőz József-
nek köszönetét és háláját jegyzőkönyvileg is 
kifejezze s erről a nevezett urakat értesítse. 
Ez indítványt kitörő örömmel s hosszas él-
jenzéssel emelte a gyűlés határozattá. — Füzesi 
Márton a beszéd- és értelemgyakorlatok fon-
tosságáról értekezett. A beható tanulmányról 
tanúskodó és közvetetlen tapasztalatból me-
rített szép értekezést a közgyűlés osztatlan 
figyelemmel hallgatta s a tanulságos és rend-
kívül élvezetes előadásért hálás köszönettel és 
lelkes éljenzéssel adózott Füzesinek. A folyó-
ügyek, pénztárak állapota, választmányi jelen-
tés és körök jelentéseinek letárgyalása után, 
a két 4000—4000 koronás alapítványából az 
egyesület 80—80 frtot Zsembay Mihály kassai 
II. oszt. gymn. és Urbán Ábrahám rozsnyói 
VII. oszt. tanulók részére szavazta meg. Mind-
kettő abaujtornamegyei tanító fia. A győrvidéki 
vízkárosult tanítóknak 15 frtot és egy 63 évig 
volt tanító.özvegyének 30 frtot szavazott meg 
a gyűlés, mely 3A2 órakor ért véget. A gyűlés 

tagjai a Schalkház-szállóban gyülekeztek köz-
ebédre, hol a jól végzett munka után, késő 
délutánig a legkedélyesebben mulattak együtt; 
lelkes tósztokban természetesen nem volt 
hiány. 

c> A inarostordainegyei általános tanító-
testület 23-ik közgyűlését f. hó 12-én tar-
totta Marosvásárhelyt a vármegyeház nagy-
termében. A 273 tagból álló munkás tanító-
testület ez alkalommal is bebizonyította, hogy 
a keleti bérezek idegenek által tarkított 
vidékén feladatát megoldani tudja és akarja 
is. Lelkesen tüntetett magyarsága mellett és 
erős akarattal megy neki újabb küzdelmének, 
a magyar fajegység megteremtése érdekeben. 
Mindjárt elején 2.000 koronát szavazott meg 
a Tanítók Háza javára, s ha lehet, azt még 
kiegészíteni igyekszik, hogy ott a szeretet, 
összetartás és kitartó munka által alkotott 
hajlékban egy szobát szerezhessen. Egyes 
tagjai is buzgólkodtak. A Mátlié József aján-
latára kitett íven mintegy 18-an irtak alá 
25 frtos részvényeket és a mellett más ív is 
forgott közkézen. Ennyi áldozat anyagi bajok-
kal küzdő tanítótestülettől bőven elég, s ha 
minden testület hoz ilymérvű áldozatokat, 
a kitűzött czél könnyen megvalósítható. — 
A gyűlés állást foglalt a tanítótestületek 
hatáskörének bővítése mellett; t. i. két tanító-
nak kér helyet a közigazgatási bizottságban, 
hogy ezáltal a személyi érdekeket is megvéd-
hesse. Ennek és sok más talpraesett javasla-
tának megvalósítása érdekében megkeresi a 
társegyesületeket és az Országos bizottságot. 
Megemlékezettt egy közelebbről elhalt jól-
tevőjéről: br. Bánffi Jánosnérói, ki a megye 
érdemes tanfelügyelőjének: Deák Lajos kir. 
tanácsosnak közbenjárására 2.950 frttal gyara-
pította az egyesület vagyonát s a mellett 
4.000 frt alapítványt tett a közig, bizottság 
rendelkezése alá, melynek kamataiból szor-
galmas tanítók segélyeztetnek. A tárgysorozat 
rendén Tályai György és Máthé József tettek 
jelentést az augusztus 20-iki országos tanítói 
kongresszus működéséről. — Hosszasan tartó 
folyóügyek után végül a tisztújítás ejtetett 
meg. Á régi tisztviselők megmaradtak, csak 
elnököt választottak mást, a lelépő Nemes 
Ödön helyébe Máthé József marosvásárhelyi 
tanító személyében. Az új elnök munkássága 
révén vívta ki tanítótársai osztatlan szerete-
tét, melynek alapján vezérré is tették. Máthé 
már nevelésügyi munkát is írt. Szerkesztője 
a Marosvásárhelyt megjelenő Székely Lapok-
nak. Nagy lelkesedéssel fogadták az új elnök 
azon értesítését, hogy „Székely tanügy" czí-
mén egy a székelyföld specziális tanügyi érde-
keit szolgáló ped. lapot indít. Pártolják 
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hivatalos lappá tették s ha elegendő előfizető 
gyűl, a nagy missióra hivatott lap a közel 
jövőben már meg is indul. Gyűlés után, mely 
anyagi és erkölcsi eredményekben egyformán 
gazdag, 100 teritékű ebéd volt, melyen több 
illusztris tanűgybarát között Maros-Torda-
megye főispánja: Oroszfái Mikó Árpád is 
részt vett. 

£ A torda-aranyosvármegyei általános 
tanítótestület Tordán tartotta meg évi köz-
gyűlését. A közgyűlést Kovács Dániel elnök szép 
beszéddel nyitotta meg. Az egyesületi évről 
a jelentést Derzsi Domokos titkár olvasta föl. 
Ezután Téglás István kir. tanfelügyelő olvasta 
föl: „Tápasztalatok az 1898/99. tanévi iskola-
látogatások alkalmával" czimű értekezését. — 
Demény Endre marosludasi áll. isk. igazgató 
részletesen, lelkesítő és buzdító szavakkal 
ismertette a Tanítók Háza ügyét és követ-
kező indítványokat teszi: 1. A tanítótestület 
lépjen be a Tanítók Háza alapító tagjául 
40Ö koronával. 2. A tanítótestület tagjai, ha 
csak lehet, kivétel nélkül lépjenek be az „Eötvös-
alapba" 50 koronás részesjegyek megvételével. 
3. A közgyűlés Péterfy Sándornak, Lakits 
Vendelnek, Ujváry Bélának, György Aladár-
nak, dr. Göőz Józsefnek és Józsa Mihálynak, 
mint a kik a Tanítók Háza létesítése körül 
elévülhetlen érdemeket szereztek, fejezze ki 
hálás köszönetét A közgyűlés mind a három 
indítványt elfogadta azon megjegyzéssel, hogy 
a 400 koronából a közpénztár csakis 200 
koronát adhat, nagyon is gyenge anyagi hely-
zete miatt, a másik 200 koronát a közgyűlés 
tagjai önmegadóztatásból fizessék ki. 50 koro-
nás részesjegyeket vesz eddig 15 tag. —• Ber-
zsenyi Gusztáv kir. tanfelügyelőségi tollnok 
egy szervezendő megyei tanszermúzeumról 
nagy gonddal és nagy utánjárással kidol-
gozott javaslatot terjesztett elő, mely javaslatot 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta és a tanszer-
múzeum tisztviselőit meg is választotta azon 
utasítással, hogy a tanszermúzeum szervezé-
sére vonatkozólag haladéktalanul kezdjék meg 
működésüket. A tanszermúzeum igazgatójává 
egyhangúlag Berzsenyi Gusztáv kir. tanfel-
ügyelőségi tollnok lett megválasztva. A segély-
egyesület ügyéről Vincze Béla titkár referált. 
A segélyegyesületnek készpénze jelenleg 1.700 
forint és a temetkezési egyesület készpénze 
400 frt. — Fekete Ilka tordai áll. polg. leány-
iskolái tanítónő egy szép, nagyszabású és esz-
mékben gazdag emlékbeszédet olvasott föl 
néhai Váradi Lujza tordai áll. polg. leány-
iskolái tanítónőről, ki 1899. évi márczius hó 
30-án hunyt el 20 évi áldásos és tevékeny 
működése után. —• A közgyűlést ezentúl min-
dig junius havának első felében fogják meg-

tartani. — Az indítványok során Balogh 
Sándor áll. isk. igazgató indítványozta, hogy 
a közgyűlés a marostordavármegyei ált. tanító-
testület „kisküküllői fiókköre" indítványát 
tegye magáévá, hogy a most mellőzött állami 
tanítók kellő méltánylásban részesíttetvén, a 
fizetési fokozatokba, a régebbi állami tanítók-
nál már alkalmazásba vett szolgálati idő tekin-
tetbe vételével beosztassanak. Elfogadták. 

(S. L.) 
< Az aradvidéki tanítóegyesület eleki 

fiókja az októberi gyásznap előtti napon Má-
csán tartotta rendes őszi ülését. Az ülést 
hazafias ünnepléssel kötötte egybe, a mennyi-
ben a gróf Károlyi Tibor kastélya körül el-
terülő parkban nyugvó hős vértanuk : Damja-
nics és Ijalmer sírját ünnepélyesen megkoszo-
rúzta. Az ünnepélyt gyászmise előzte meg, a 
melyen külön püspöki engedély mellett a mino-
rita-rend aradi házfőnöke Nits Pál celebrált, 
mivel a simándi plébános Hunyadi megtagadta 
a maga részéről a misemondást. Ezután az 
egybegyűlt tanítók, a grófi gazdatisztek kara, 
a polgári olvasókör és kaszinó-egyesület kül-
döttsége, Kurtics község és kaszinójának kül-
döttsége, nagyszámú községi magyar, román 
és német lakosság vegyesen, gyászoló nemzeti 
zászlóval az élén, az iskolásgyermekek veze-
tése mellett fölkeresték a vértanuk közös 
sírját, hogy kegyeletüknek és hálás megem-
lékezésüknek kifejezést adjanak. A Hymnus 
borongós akkordjaival kezdődött az ünnep. 
Utána Schramm Tamás eleki tanító szavalta 
el Illyés Bálint orsz. képviselő alkalmi költe-
ményét, azután Szondy János aradi képezdei 
tanár tartotta egyikét azon remek emlékbe-
szédeinek, a melyek a hazafias érzületet a 
tetőpontra képesek fokozni. A fiókbizottság 
elnöke tette le ezután szépen átgondolt be-
szédben az egyesület koszorúját, majd utána 
az egyesületek és hatóságok is megkoszorúz-
ták az egyszerű sírdombot, a melyet a haza-
fias gróf ez alkalomra remek virágdíszszel 
vétetett körül. A Szózat magasztos hangjai-
val zárult az ünnepély, a mely a nemzetisé-
gek lakta községben misszió-számba ment 
A gyászünnepély után nyitotta meg a fiók-' 
bizottság ülését az elnök: Hirmann József, a 
rk. iskolában. Az adminisztraczionális ügyek el-
intézése után Kardos István mácsai tanító 
tartott értekezést a „Hazafias nevelés" czímén. 
Tanulmánya végén oda konkludál, hogy bár 
minden tantárgy bőven nyújt alkalmat a ta-
nítónak hazafias szellemben nevelni tanítvá-
nyait, mégis fölhívja kartársainak figyelmét 
különösen a földrajzra, szavalásra és énekre, 
mély tárgyak kiválóan tért nyitnak a nemzeti 
irányú, hazafias nevelésre. A szépen meg-
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okolt és részletesen rendszerbe állított tanul-
mányt megéljenezték. Ezután következett a 
tanítók legaktuálisabb kérdése: a Tanítók 
Háza ismertetése és annak támogatása tárgyá-
ban előterjesztett elnöki javaslat. E javaslatot 
egyhangúlag és nagy lelkesedéssel elfogadva, 
kimondották: hogy 1. a fiókbizottság minden 
tagja (52) erkölcsi kötelességének ismeri az 
Orsz. Eötvös-alapba tagul belépni; 2. hogy a 
Tanítók Házát minden erejükből támogatják. 
Támogatják pedig akként, hogy tanév elején 
minden község tanítótestülete meghozatja a 
tankönyveket tanulói számára és az így nyert 
25°/o-os fölösleget mindenkor a fiók pénztárába 
fizeti, hogy abból életkor szerint minden étiben 
4—6 tag részére az 50 koronás részesjegyet 
kiváltsák. Ezt teszik mindaddig, míg csak nem 
lesz a fiók minden tagja egy ilyen részesjegy 
birtokában; 3. hogy fölszólítják a központot, 
hogy az Aradvidéki Tanítóegylet nevére az 
egyesülethez méltó alapítványt tegyen a Tanítók 
Házára; 4. hogy örömmel csatlakoznak a 
központ határozatához, hogy a Tanítók Háza 
megteremtői az „Eötvös-alap", az „Országos 
Bizottság" és a „Néptanítók Lapja" szerkesz-
tőségének vezérei, különösen Péterfy Sándor, 
Lakits Vendel, Ujváry Béla és Göőz József 
hálateljes köszönettel üdvözöltessenek az 
„A. V. T. E." részéről. Az „A. V. T. E." ke-
belében szokásos, hogy a íiókbizottságok egy-
egy központi egyesületi tagot megválasztanak 
képviselőjükül, hogy így szervesebb össze-
köttetésben legyenek a központtal és egymás 
között is. A fiókbizottság ez alkalommal 
Sófálvi György aradi ig.-tanítót választotta 
meg képviselőjéül. Végül megejtették a tiszt-
újítást. Elnökké újból Hirmann József, jegy-
zőül újból Kehr er Károly eleki tanítók válasz-
tattak meg. A gyűlés mindvégig emelkedett 
hangulatban folyt le. Résztvettek azon a ta-
gokon és helyi hatóságokon kívül: Cselkó 
Antal urad. tiszttartó, Bibinyánszky György 
urad. kasznár, számos gazdatiszt, Nits Pál az 
aradi minoriták házfőnöke, Sófálvi György 
aradi ig.-tanító és számos más vendég. Az 
emlékezetes napot közebéddel fejezték be, 
melyen az összes vendégek is résztvettek. 
It t jutott egy hazafias tószt közben köztu-
domásra, hogy mikép jelöltetett meg sírkővel 
az oly sokáig dísznélküli vértanu-sír. A jelen-
legi gróf atyja egy izben szeretetteljesen meg-
tudakolta Ella lányától, mivel lepje meg név-
napján ; a lelkes honleány arra kérte apját, 
állíttasson sírkövet a mácsai parkban nyugvó 
vértanuknak. Ez meg is történt; bár abban az 
időben esett meg, mikor még hazaárulás-
számba ment és nem a legjobb szemmel néz-
ték. A lelkes grófnő még életben van: az 

egybegyűltek hálaadó táviratot menesztettek 
hozzá a nagy gyásznap 50-edik előestéjén. 

- §• 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minis te r : 

Köszönetét nyilvánította: özv. báró Kolisch 
Ignáczné Bajz Irma úrnőnek, a ki az erzsébet-
falvi állami elemi iskolai tanulóinak megju-
talmazására 236 drb, mintegy 120 forint ér-
tékű jutalomkönyvet adományozott. 

Kinevezte: Román János és Wodicska 
Mária oki. tanítót, ill. tanítónőt a trebusa-
fejérpataki áll. el. népiskolához tanítóvá, ill. 
tanítónővé; Holler Imre pátfalvai közs. isk. 
oki. tanítót az odvosi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Manczos József oki. tanítót az arany-
idkai áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Spiesz 
Irén oki. tanítónőt a király népi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé; Séder Piroska oki. 
tanítónőt az abrudbányai áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Gugáleán Traján oki. tanítót 
az oresáczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sepeghy Béla oláhdellői áll. el. 
iskolai tanítót az abrudbányai áll. el. iskolá-
hoz eddigi minőségében; Meskó Erzsébet 
türei áll. el. isk. tanítónőt az egeresi áll. el. 
iskolához; Tóth István poklestelki áll. el. isk. 
tanítót a brádi áll. el. isk.-hoz. 

Végkielégítést engedélyezett: Barla Szabó 
Endre tatai ev. ref. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak 200 frtot. 

Nyugdíjat utalványozott: Höftler Hermina 
berzeviczei munkaképtelennek talált áll. el. 
isk. tanítónő részére évi 330 frtot; Giczy 
József karánsebesi munkaképtelennek talált 
áll. ̂ el. isk. tanító részére évi 430 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: néh. 
Balázs István czegegőczi ev. ref. volt tanító 
Elek, Róza és János nevű kiskorú árváinak 
a kecskemétibe; néh. Takács József zánkai 
volt ág. hitv. ev. tanító Rezső és Árpád nevű 
kiskorú árváinak a kecskemétibe; néh. Incze 
Lajos farczádi volt ev. ref. tanító Jenő kis-
korú árvájának a kecskemétibe; néh .Bodnár 
Lajos sóstófalusi ev. ref. nyugalmazva volt 
tanító Margit nevű kiskorú árvájának a kecs-
kemétibe. 

= Uj királyi tanácsos. A király Sebestyén 
Gyulának, az országos közoktatási tanácshoz a 
titkári teendők vitelére berendelt állami pol-
gári iskolai tanítóképző-intézeti igazgatónak, 
a közoktatás terén szerzett érdemei elismeré-
seül, a királyi tanácsosi czímet díjmentesen 
adományozta. 
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I R O D A L O M . 
(A magyar politika új alapja, kapcsolatban 

a magyar faj terjeszkedő képességévél és a 
földbirtok-viszonyokkal. Irta: Beksics Gusztáv. 
Budapest, 1899. Athenaeum. Ára 1 frt 60 kr.) 

„Magyarország nem volt, hanem lesz!" 
Önkéntelenül e lélekemelő jóslat jutott 

eszembe, még mielőtt a Beksics Gusztáv új 
könyvét végiglapoztam volna. Sejtettem eddigi 
kiváló irodalmi működéséből s biztosra vettem 
a czímből, hogy a magyarság erős fejlődéséről 
s jövő hatalmáról lesz benne szó. 

S nem csalódtam, mert ez az egészséges, 
eszméktől duzzadó mű, izzó lelkesedés, mély 
tudás, alapos vizsgálódás, logikus jövőbelátás 
s erős, szinte fanatikus faj- és hazaszeretet 
szüleménye. 

Minden betűje egy-egy sziporka, melyet a 
fölséges honszerelem napja lövelt szerte, hogy 
áldást, fényt és világosságot hintsen minden-
hová, a hol magyar lakik, a hol a sikertelen 
magyarosítás kislelküsége nem bízik e nemzet 
jövendő nagyságában. 

Lesznek talán, a kik ábrándnak minősítik 
a leendő magyar nagyhatalmat s álmodozó-
nak a lelkes prófétát: ám az idő, ez a minden-
ha legfőbb kritikus, egészen mást bizonyít. 

Az az út, a melyen újabban politikusaink 
s közoktatásügyünk vezetői oly szépen és 
czéltudatosan haladnak, előbb-utóbb a magyar 
nagyhatalom küszöbéhez ér. Csak idők kér-
dése . . . és a Savoyai Eugén, a Bismarck 
herczeg s a Vilmos császár jósló szavai testet 
öltenek. Be fog következni, hogy a birodalom 
súlypontja Magyarország lesz. 

De nézzük, mit lát Beksics jós szeme a 
messze jövőben. 

Látja — és helyesen következtetett szám-
adatokkal bizonyítja, hogy a magyar birodalom-
nak ötven év múlva huszonkilencz millió száz-
ezer lakossága lesz, melyből tizennyólcz millió 
háromszázezer tiszta magyar, 4 72 millió oláh, 
272 millió tót; míg a többi 4 millió horvátra, 
szerbre, olaszra esik. Szóval: Magyarország 
majdnem 30 millió lélekkel európai nagy-
hatalom lesz. 

Állítását a magyar faj szaporodó és terjesz-
kedő képességére, szívósságára, továbbá szellemi 
felsóbbségére építi. Végczélja, hogy fajunk e 
kiváló nemzetföntartó tulajdonságait megtartsa 

s a hazai testvérnépeket ilyen természetes 
úton fölszívja. Istápolni, segíteni kell tehát 
a magyart e népességében, a többi aztán 
magától következik. Ez a természetes magya-
rosítás, mert ezt a történelem is megerősíti. 

Beksics volt az első, a ki rámutatott eddigi 
elhibázott kultúrpolitikánkra, mely a súly-
pontot a magyar-lakta vidékekről áthelyezte 
a testvérnépek területeire, az iskoláktól vár-
ván az idegenajkuak megmagyarosítását. 

Beksics ezt most — tapasztalván a csekélyke 
sikereket, melyek sehogy sem álltak arány-
ban a nagy tőkebefektetéssel — megváltoz-
tatni óhajtja, visszaadni a súlypontot a magyar 
vidékeknek. S hála a Gondviselésnek, fenkölt 
ministerünk mindent elkövet e czél megvaló-
sítására. Állami iskolákat állít s a közműve-
lődés különféle tényezőit bocsátja a magyarság 
rendelkezésére. S ha egyszer odáig jutottunk, 
hogy a fönti czél összes eszközeit megszerez-
hetjük : nincs mitől tartanunk, ellenkezően, 
bekövetkezik a nagyhatalmi állás, az, hogy 
50 év múlva majdnem 30 millió életrevaló, 
müveit s kétharmadrészben tiszta magyar 
polgára lesz e hazának. 

Mert a nagyhatalmi álláshoz szükséges 
szaporodás valóban oly nagyfokú népünknél, 
hogy e tekintetben nemcsak a testvérnépek 
között, hanem egész Európában első helyen 
állunk. Hiteles számadatok bizonyítják, hogy 
az országnak közepes lélekszám-növekedése 
10 évenkint majdnem 11%, a magyar lakos-
ságé pedig 157o. Csodálatos erő és szívósság 
lakozik a magyarban, nem egyszer fenyegette 
végső enyészet s mindannyiszor új életre 
támad. így pl. az 1848-iki eseményeket nem-
csak kiheverte, hanem számban azóta meg is 
kétszereződött. 

Mivel azonban Beksics vizsgálódásai azt is 
mutatják, hogy újabban e szaporodás vesztett 
gyorsaságából — meglelvén ennek okait, — 
orvosszerekről is gondoskodott. Ez orvos-
szerek : földbirtok, helyes egészségügy s a nagy 
halandóság csökkentése. Az elsőre a kormány 
és társadalom támogatásával értékkicserélést 
óhajt. Vagyis azt akarja, hogy az Alföld s a 
Dunántúl szántóföldjei fölszabaduljanak pl. a 
hitbizományok alul, melyek Erdélyben és a 
Felföldön kapnának cserebirtokot, míg a 
szántóföldek (az Alföldön s a Dunántúl) 
magyar gazdáknak jutnának örök bérlet-

^íiszermuzeuni: 

rtyánífy-könyvtára 
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képen. Szóval, a nagybirtokok megbontását 
s a hitbizományi uradalmak czélszerű kicse-
rélését óhajtja. 

Hogy mindez milyen óriási haszon volna a 
földre éhes kisgazdának s minő hathatós 
orvossága a kivándorlásnak és a szocziálizmus-
nak is —• fölösleges bizonyítgatnom. Ez utóbbi 
talán örökre elnémulna, mert hiszen a föld 
elégtelensége volt eddig is a legfőbb ok. „A 
kép •— mondja Beksics — ekkor ez lenne: 
Az Alföldön és a Dunántúl terjeszkedő magyar 
parasztság volna, mely hatalmasan megnö-
velné fajunkat s nemzeti erőnket; a nemze-
tiségi vidékeken pedig kötött birtok- és bérlő-
parasztság, mely politikailag és társadalmilag 
a nagybirtoktól függne. Lehet-e a nemzetiségi 
kérdésnek szerencsésebb és véglegesebb meg-
oldása ? Nincs oly kultúrai és kormányzati 
politika, mely nemzetiségi bajainknak gyor-
sabban és hathatósabban végét vetné, mint 
ez az átalakulás. Örökre megszabadulnánk a 
lidércznyomástól s büszke öntudattal léphet-
nénk az örökké élő nagy nemzetek sorába!" 

Politika, közművelődés, társadalmi osztályok, 
egyházak, felekezetek, iskolák stb. stb. mind 
méltó helyet foglalnak e nagyszerű tanul-
mányban. 

Olvassa el minden tanító e könyvet minél 
többször, mert nemcsak gyönyörködni fog a 
hazaszeretettől átitatott sorokban, hanem biz-
tatást, kitartást, erőt és lelkesedést fog merí-
teni nehéz, de magasztos hivatásához. 

Messze még a czél, de megnyugtat mind-
nyájunkat az a biztos tudat, hogy bölcs veze-
téssel, kitartással s egyetértő közös munkával 
bizton eljutunk az igéretföldére . . . 

,Magyarország nem volt, hanem lesz!" 
(Szeged.) Sassi Xaijy Lajos. 

A polgári iskolák reformjához. II. rész. írta 
Baranyai Gyula, a szegedi III. ker. állami 
polgári iskola igazgatója. A mű ára 30 kr. 
Megrendelhető a szerzőnél. A polgári iskolai 
reform sikereiről szól e munka s egyszersmind 
tantervjavaslatot is közöl a 7 osztályi*a kon-
templált polgári fiúiskola számára. A reform 
eddigi sikerei czím alatt közli s méltatja 
Wlassics minister úrnak az Orsz. Közokt. 
Tanácshoz 1898. évi október havában intézett 
rendeletét, az idei költségvetés tárgyalásakor 
a polgári iskolák újjászervezéséről mondott 
beszédét, továbbá Heinrich Gusztáv dr-nak a 
Magyar Pedagógiai Társaságban 1899. évi 
január 21-én tartott s a polgári iskolák szer-
vezetével foglalkozó elnöki megnyitóját. Bara-
nyai Gyula kollegánk mindig tevékeny mun-
kása volt a polgári iskolai ügynek. Müvét 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Gyertyán ffy István. A Paedagogium 

érdemes igazgatója: Gyertyánffy István kir. 
tanácsos 41 évi szolgálat után nyugalomba vo-
nult, mely alkalomból'dr. Wlassics Gyula vallás-
és közoktatásügyi minister igen meleg hangú 
levelet intézett hozzá, elismeréssel emelvén 
ki benne különösen a tanítóképzés érdekében 
kifejtett áldásos munkásságát. A jeles peda-
gógusra bizonyára hálásan gondolnak nyu-
galomba vonulása alkalmából régi tanítványai 
is. A Néptanítók Lapja, melyet Gyertyánffy 
István 16 évig szerkesztett, megragadja ez 
alkalmat, hogy a kitűnő pedagógusnak sze-
rencsekivánatait küldje azzal az őszinte kíván-
sággal, hogy Isten még számos évekig tartsa 
meg őt a jól megérdemelt, mert derék munka 
árán megszerzett nyugalomban! 

— Lapunk mai számából, tér szűke miatt, 
ismét több közlemény kiszorult. Még az 
aktuális közlemények közül is jövő számunkra 
kellett hagynunk a besztercze-naszódvármegyei 
tanítóegyesület, a párkánykerületi r. kath. 
néptanítóegyesület, a sárosmegyei ált nép-
nevelőegyesület bártfai járásköre, a kapuvári 
és az igali ker. r. kath. tanítóegyesületek, a 
mecsekvidéki ev.tanítói kör, a budapesti tanító-
egyesület és a fogarasmegyei tanítótestület 
alsó járási köre gyűléséről szóló tudósításokat. 
Szives elnézést kérünk úgy olvasóinktól, mint 
illető t. munkatársainktól. 

— Yilág folyása a külföldön. A délafrilMÍ 
harcztéren az angolok által döntőnek hirde-
tett ütközet volt: a glencoei, Natálban. Úgy 
az angolok, mint a búrok nagy veszteségeket 
szenvedtek és Simons angol tábornok halálos 
sebet kapott. — Az osztrák kormány vissza-
vonta a nyelvrendeleteket, az eddigi zavaros 
állapotok okozóját és visszaállította az 1896-ik 
évi nyelvi állapotokat a közigazgatásban. Ed-
dig a németek voltak elégedetlenek, most 
meg a csehek azok. A Clary-kormány főtö-
rekvése most az, hogy a delegáczió tagjait 
megválasztassa. 

— Ingyen oktatás a ruténeknek. Wlassics 
minister f. hó 13-ról keltezett rendeletet in-
tézett Beregvármegyéhez, melyben azt az 
elhatározását közli, hogy a rutén nép lakta 
vidéken a közeljövőben, abban a sorrendben, 
a melyben az a legszükségesebb, lehetőleg 
nagyobb számban állami elemi iskolát fog 
szervezni, a mennyiben a törvényhozás a 
szükséges födözetet rendelkezésére bocsátja. 
A szervezendő állami elemi iskolákban min-
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denütt teljesen ingyenes oktatást engedélyez 
a minister. 

— Tiszteletbeli tagság. A kolozsmegyei 
általános tanítótestület Lákits Vendelt, a M. 
T. Orsz. Bizottsága elnökét és Ujváry Bélát, 
a Néptanítók Lapja szerkesztőjét f. hó 21-iki 
ülésében egyhangúlag tiszteletbeli tagjaivá 
választotta. Ugyancsak tiszteletbeli tagjává 
választotta „a Tanítók Háza létesítése érde-
kében kifejtett munkásságáért" Ujváry Béla 
szerkesztőt a barsi ev. ref. tanítóegyesület is. 

— Fölhívás az Eötvös-alap országos 
tanítói egyesület tagjaihoz. Kedves kar-
társak ! A szeretet munkája testet öltött; a 
magyar tanítóság jobbjainak 25-éves vágya, 
reménysége és óhajtása valósággá lett: a 
„Tanítók Háza" áll, s ez évi november hó 
19-én feledhetetlen nagyasszonyunk, megdi-
csőült Erzsébet királynénk névünnepén, Isten 
segedelmével át fog adatni a közhasználatnak. 
Ismerik önök, tisztelt kartársak, a szeretet ez 
intézményének czélját; tudják a „Tanítók 
Házá"-nak föladatát; e helyen és ezen alka-
lommal nem részletezünk és nem bocsátkozunk 
ismétlésekbe, de egy dologra fölhívjuk tisztelt 
kartársaink becses figyelmét. A „Tanítók 
Házá"-nak czélirányos átalakítása, bebútoro-
zása és a szükségesekkel való ellátása 50 
tanuló itju részére közel 7000 frtba kerül. 
Ezen összeget az Eötvös-alap kezelése és 
gondozása alatt álló alapítványokból nem 
fedezhetjük, más pénz ez idő szerint rendel-
kezésünkre nem áll. Önök, tisztelt kartár-
sak, mint az Eötvös-alap országos tanítói 
egyesületnek rendes tagjai jóakaratukkal 
megkönnyíthetik a berendezés és fölszerelés 
költségeinek fedezhetése körül mutatkozó 
aggodalmaskodásainkat. Nem kérünk új áldo-
zatot, nem akarunk új terheket róni amúgy 
is megterhelt vállaikra, csak azért esedezünk 
önökhöz a szeretet nevében, hogy a folyó 
évre esedékes rendes tagságidíjaikat, az évi 
1 forintnyi összeget küldjék be most még 
november hó folyamán egyesületünk pénz-
tárosához (Schmidt Albin, Wesselényi-utcza 
44. sz.) s ezzel tegyék lehetővé a „Tanítók 
Házá"-nak, a magyar tanítóság tekintélyének 
és méltóságának megfelelő ünnepélyes meg-
nyithatását. Tegyék meg e szivességet közös 
ügyünk érdekében egyesületünknek régibb 
tagjai s tegyék meg mindazok a kartársak 
is, kik a közelebbi időkben fejezték ki jóté-
kony egyesületünkhöz való csatlakozási nemes 
szándékukat, s a kikre nézve az ez évi tag-
sagj díj szintén csak 1 frt. Bízunk önökben 
tisztelt kartársak! Hisszük, reméljük, hogy 

az a buzgóság és lelkesedés, a mely a taní-
tóság részéről a „Tanítók Háza" iránt az 
ország minden részében oly eleven és meg-
ható, fölemelő módon nyert megnyilatkozást, 
nem fog most sem lankadni és csökkenni; 
hisszük és reméljük, hogy kérelmünk szives 
meghallgatásra talál. E bizalmunkban kar-
társi szeretettel és üdvözléssel maradtunk 
Budapesten, 1899 október hó 14-én. Az 
„Eötvös-alap Országos Tanítói Egyesület" 
nevében: Béterfy Sándor, elnök. Kapy Rezső, 
m. titkár. A „Magyarországi Tanítók Országos 
Bizottsága" nevében: Lakits Vendel, elnök. 
Hajós Mihály, titkár. 

— Kettős jubileum. Szép és kegyeletes 
ünnepélyt ült október 15-én Füzes-Gyarmat 
értelmisége. Nyugalomba vonult két öreg 
tanítójának: Berke Péter és Tóth Bálint ev. 
reform, tanítóknak ünnepelte félszázados tanítói 
működését. Az ünnepélyen, mely isteni tisz-
telettel kezdődött, a tisztelők nagy száma s 
a „sárréti tanítóegyesület" is résztvett. Az 
isteni tiszteletet Szilágyi Márton ev. reform, 
lelkész tartotta. Isteni tisztelet után a „Casino" 
dísztermébe vonult a tisztelők nagy száma: 
helybeli egyházi és polgári elöljáróság, szeg-
halmi, vésztői és körösladányi tanítók és 
tanügybarátok. Itt az ünnepelteket Szilágyi 
Márton lelkész üdvözölte, méltatván az egy-
házközségben 46 évi működésüket, egyszer-
smind megköszönve az egyházi és polgári 
község nevében lelkiismeretes munkájok 
eredményét. Ezután a „Sárréti tanítótestület" 
nevében annak elnöke Nagy Elek tartott 
eszmékben gazdag üdvözlő beszédet az ünne-
peltekhez. A helybeli tantestület nevében 
pedig Lázár István intézett beszédet a fél-
százados munka terhe alatt megfáradt, nyu-
galomba vonuló öreg kollegákhoz. Végűi a 
nagyszámú tanítványok nevében Pikó József 
iparos köszönte meg egyszerű, keresetlen, de 
megható szavakkal gondos és lelkiismeretes 
fáradságukat. Az egyes szónoklatokat viharos 
éljenzés követte, melyeknek zaja közt meg-
hatottan köszönték meg a valóban szívből jövő 
elismerést, szeretetnyilvánítást az ünnepel-
tek. A szépen sikerült ünnepély szellemi 
részét ősmagyar szokás szerint áldomás kö-
vette, a melyen felköszöntőkben nem volt 
hiány, a többi közt Lázár István a Tanítók 
Háza ügyében fáradozókért ürített poharat 
s fölhívta a társaságot, a Tanítók Háza alap-
jának növelésére, melynek következtében nyom-
ban 24 koronát raktak össze a nemes czélra. 

— A nagy-küküllővármegyei általános 
tanító-egyesület választmánya f. évi októ-
ber hó 14-ón Segesvárt tartott ülésében 
Gyöngyössy István, segesvári állami polgári 
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leányiskolái igazgató meleghangú indítvá-
nyára kimondotta, hogy az egyelőre Buda-
pesten ez év november hó 19-én megnyi-
tandó Tanítók Háza ügyét a legmelegebben 
üdvözli, s ennek üdvös czélját anyagi erejé-
hez mérten előmozdítani is akarván, az egye-
sület pénztára terhére az évi költségelőirány-
zatába állandóan fölvesz 50 koronát, mint a 
Tanítók Háza föntartására évi hozzájárulást, 
elhatározván egyben azt is, hogy az idei 
egyesületi év tavaszán tartandó közgyűlés 
elé oly értelmű határozati javaslatot terjeszt 
elő, melyben kötelezőleg mondassék ki. hogy 
a nagy-küküllővármegyei altalános tanító-
egyesület kötelékébe tartozó minden tanító 
és tanítónő 20 korona részesjegyek vásárlá-
sával az Eötvös-alapnak tagja lesz. A hatá-
rozatnak szabályszerű előkészítése s a tavaszi 
közgyűlés elé terjesztése az elnökségre bizatott. 

— Ötven évig tanító. Kölesd tolnamegyei 
község derék tanítója: Búzás István f. hó 
18-án ünnepelte ötvenéves tanítóskodásának 
jubileumát. Az ünnepet Kálmán Dezső ev. 
ref. tanító nyitotta meg, lelkes beszédben 
méltatva az ősz tanító érdemeit. A tanítói 
kar nevében Tantó Imre, a tanítványok nevé-
ben pedig Bencze Erzsébet üdvözölték az 
ünnepeltet és neki egy ezüst koszorút nyúj-
tottak át. Este. 70 terítékű közvacsora volt 
tiszteletére a nagyvendéglőben. Búzás István 
most vonult a megérdemelt nyugalomba, mely 
alkalomból Wlassics minister a tanfelügyelő-
ség utján köszönetet és elismerést mondott 
neki a tanügy terén szerzett érdemeiért. 

— A Magyar Pedagógiai Társaság f. hó 
21-én ülést tartott, melyen Földes Géza azt 
fejtegette, hogy szükséges-e külön tanterv az 
osztatlan iskola számára ? A fölvetett kér-
désre a felolvasó nem-mel felelt. A kérdés-
hez többen hozzászóltak, így Halász Ferencz 
oszt.-tanácsos is, a ki szintén fölöslegesnek 
tartja az osztatlan népiskola számára a külön 
tanterv készítését. 

— Kartársak védelme. Pápay Sándor 
szt.-gróth-polgárvárosi r. kath. tanítón a köz-
sége minden áron túl .akart adni: fenyegették, 
üldözték és a legképtelenebb vádakat emelték 
ellene, mivel az iskolamulasztások kimutatását 
lelkiismeretesen vezette és törvényben meg-
állapított korpótlékáról nem volt hajlandó 
lemondani. A vizsgáló-bizottság az emelt vá-
dakat alaptalanoknak találta ugyan, hanem 
azért Bápayn&k mégsem volt maradása a 
faluban. Most ügyét a „keszthely-sümegi 
római kath. tanítói kör" magáévá tette s 
utóbb tartott közgyűlésén kimondotta, hogy 
a veszprémi püspökhöz memorandumot ter-

jeszt föl ez ügyben, hogy továbbá a pol-
gárvárosi tanítói állásra nem pályáznak s az 
ottani állapotok felől az esetleg oda pályá-
zókat fölvilágosítják. 

— A Tanítók Háza történetéből a kö-
vetkező örvendetes új adatokat jegyezhetjük 
föl: Folkmann János zólyomi áll. polg. isk. 
igazgató 100 frtot ajáulott föl s 10 frtos 
első részletét már be is küldötte a pénz-
tároshoz; a soproni izr. el. isk. 3 tanítója 
lépett be az évdíjas tagok sorába, névszerint: 
Bíró Samu, Kaufmann Samu és Bosenthal 
Ferencz. Lengyel Ottó fehérmegyei tanyai 
tanító megjelent az Eötvös-alap pénztárosánál 
s készpénzben lefizetett 25 frtot egy részes-
jegy ára fejében e szavakkal: „Szegény 
tanyai tanító vagyok, de szivesen nélkülözöm 
családommal együtt ez összeget, a melylyel 
hozzá kívánok járulni az Eötvös-alap és a 
Tanítók Háza nemes intézményhez; jól esik 
nekem, hogy így büntethetem magamat azon 
mulasztásért, melyet évek hosszú során elkö-
vettem az Eötvös-alappal szemben az által, 
hogy tagjai sorába nem léptem." 

— A „barsi ev. ref. tanítóegyesület" tag-
jai eddig 1000 (ezer) korona értékű részjegyet 
irtak alá a Tanítók Házára. Az egyesület ala-
pítványt tesz ezenfelül. Az egyesület tagjai-
nak száma 38, kik közül több évi-díjas tagja 
az Eötvös alapnak. Ha ily arányban szaporo-
dik a részletjegyes tagok száma, az, e hanyatló 
század tanítóinak legszebb erkölcsi diadala 
lesz. Hiszszük, hogy így is lesz! 

— Gyűlések. Az „ungmegyei általános 
néptanítóegyesület" szobránczi járásköre f. 
hó 31-én őszi köri gyűlést tart. — A nagy-
küküllővármegyei általános tanítóegyesület se-
gesvári fiókköre f. hó 30-án Rétenben tartja 
rendes ülését. — A nyitramegyei tanítóegye-
sületnek Galgócz-, Pöstyén- ós Váguj hely vidéki 
járásköre november hó 9-én Galgóczon tartja 
meg ez évi őszi gyűlését. — Az érsekujvár-
vidéki r. kath. népnevelők egyesülete f. hó 25-én 
Ersekujvárott tartja XVIII-ik rendes köz-
gyűlését. 

— Halálozás. Horváth Károly volt döröskei 
róm. kath. néptanító életének 64-ik évében, 
áldásdús tanítóskodásának 47-ik évében meg-
halt. Áldás emlékére ! 

Tartalom : Az 1900. évi közoktatási költségvetés. 
(H.) — Népiskolai szemléltető képek. — Életbevágó 
kérdések. Józsa Dániel. — Egyesületi élet. — Hiva-
talos rész. — Szünóra : Irodalom. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja* e lapot minden magyarországi ne'poktatási 

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

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

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

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

Kéziratoltat n e m a d u n k vissza. 

Az 1000. évi közoktatási 
költségvetés. 

(Befejező közlemény.) 

(II.) V. Kisdedóvó-intésetek és menedék-
házak 1900. évi rendes kiadásainak ösz-
szege 603.486 korona, az előző évi elő-
irányzathoz képest több 59.072 koro-
nával. 

Állami )«•'•••! 'Avól- menedékházak 
személyi járandóságai 326.286 korona; 
dologi kiadások 89.200 korona; új óvó-
intézetek felállítására 64.000 korona; 
községi, testületi és magán óvóintézetek 
és menedékházak segélyezésére 74.000 
korona; kisdedóvók és menedékházak 
épületeinek költségeire, kisebb épít-
kezésekre és átalakításokra SO.OOOkorona 
van előirányozva. 

A személyi járandóságok részletezése: 
Az óvónők létszáma 1900-ban 276 
(1899-ben 245); még pedig 5 állomás 
1000 koronával, 258 állás 800 koro-
nával, 1 állás 750 koronával, 11 állás 
700 korona fizetéssel; ezek összege 
219.850 korona. Lakpénzekre elő van 
irányozva 14.540 korona; évötödös és 
helyi pótlékra 17.800 korona; dajka-
tar tásra 57.116 korona. 

A menedékházvezetőnők létszáma 32; 
még pedig 1 állás 720 koronával, 16 
állás 600 koronával, 1 állás 500 koro-
nával, 7 állás 480 koronával, 7 állás 

400 korona évi díjjal; ezek összege 
16.980 korona. 

VI. Népnevelési intésetek közös ssükség-
leteire összesen 856.384 kor. van előirá-
nyozva. Részletekben: állami iskolák épü-
leteinek átalakítására, helyreállítására, ki-
bővítésére 150.000 kor.; állami új iskolák 
épületének felállítására fölvett kölcsön 
törlesztésére 99.384 korona, jutalmak és 
segélyekre 66.000 korona, tankönyvek és 
taneszközök előállítására 80.000 korona, 
országos tanszermúzeum költségeire 
4000 korona, helyettesítésekre és óra-
díjakra 109.000 korona, tanítói gyűlések 
költségeire 20.000 korona, a néptanítók 
nyugdíjintézete segélyezésére 300.000 
korona, Néptanítók Lapja kiadására 20.000 
korona, néptanítói árvaház és tanítói 
internátus segélyezésére 8000 korona. 

I t t megemlítjük, hogy a fönnebbi 
ezíp-• "1 10.000 korona f'ordíttatik éven-
kint a magyar nyelv tanításában kitűnt 
tanítók jutalmazására (egyenkint 100 
korona). A minister által tervbevett 
népiskolai új szemléltető képek, s a nép-
iskolai új tanterv életbelépése folytán 
szükséges olvasókönyvek pályadíjainak 
költségeire első részletként le van kötve 
20.000 korona. 

VI. Népnevelési tanfelügyélőségek. Sze-
mélyi járandóságokra: fizetések, személyi 
pótlékok és lakáspénzekre elő van irá-
nyozva összesen 455.328 korona, a 

Lapunk 44-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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melynek részletezése a következő: a 
tanfelügyelői létszám 65, kettővel keve-
sebb, mint 1899. évben; de ezzel szem-
ben a központi igazgatásnál egy első 
osztályú új osztálytanácsosi állás 6000 
korona fizetés és 1600 korona lakpénz-
zel, továbbá egy ministeri titkári új 
állás 4000 korona fizetés és 1200 korona 
lakáspénzzel van felvéve. 

A 65 tanfelügyelői állás közül kettő 
6000 korona, egy 5000 korona, négy 
4800 korona, négy 4400 korona, négy 
4000 korona, tizenhét 3600 korona, 
tizenhét 3200 korona, tizenhat 2800 
korona fizetéssel, egy 800, egy 200 
korona személyi pótlékkal van felvéve. 
Ezen fizetések összege 230.200 korona; 
lakpénzekre 44.840 korona. 

Működési pótlékok a központba beren-
delt tanfelügyelők részére 2400 korona. 

A segédtanfelügyelők létszáma 41, 
hárommal több, mint 1899-ben. Ezek 
közül 8 van a IX-ik és 33 a X-ik fize-
tési osztályban, egyenlően beosztva a 
fizetési fokozatokba. Összes fizetésük 
78.800 korona; lakpénzük 20.570 korona. 

A tollnokok létszáma 59, négygyei 
több, mint 1899-ben. A tollnokok a XI. 
fizetési osztályba arányosan vannak be-
osztva. Fizetésük összege 71.000korona; 
lakáspénzük 21.720 korona. Egynek van 
200 korona személyi pótléka. 

Az új segédtanfelügyelői és tollnoki 
állások csak az 1900. év második felélen 
lesznek betöltve. 

Díjnoktartási átalány czímén 66 
díjnok részére összesen 48.250 korona; 
jutalmak és segélyek czímén 4000 korona 
van felvéve. A személyi járandóságok 
főösszege 507.578 korona. 

Dologi kiadások czímén: utazási áta-
lányokra 74.000 korona, tehát 10.000 
koronával több van felvéve, mint 1899. 
évben. Ezen nagy arányú emelkedés, 
a minő még eddig nem fordult elő, 
azért szükséges, mivel most a tanfel-
ügyelők az utiszámla-rendszer szerint 
végzik az iskolalátogatást. I roda -á ta - | 

lány okra 38.000 korona (- j- 2 5 0 0 k orona), 
végre átköltözködési és egyéb kiadá-
sokra 4000 korona van előirányozva. A 
dologi kiadások összege 116.000 korona. 

A tanfelügyelőségek összes költség-
előirányzata 627.578 korona, vagyis 
18.578 koronával több mint 1899. évben. 

Érdekes az összehasonlítás a tanfel-
ügyelőségek 1895—1900. évi költségei 
között. 1895. évben a tanfelügye-
lőségek összes költségei 491.650 koronát 
tettek ki. Akkor a segédtanfelügyelők 
száma 28, a tollnokok száma 35 volt; 
az utazási átalány 52 ezer korona, az 
irodaátalány 22 ezer koronával volt 
előirányozva. 

Az 1900. évi előirányzathoz képest 
a segédtanfelügyelői állások létszáma 
a lefolyt idő — vagyis Wlassics minis-
tersége alatt emelkedett 13-mal, a toll-
nokok létszáma 24-gyel; az u t i - áta-
lányok emelkednek 22 ezer, az iroda-
átalányok 16 ezer koronával. A tanfel-
ügyelők létszáma a lefolyt idő alatt 
csupán egygyel (Fiume) emelkedett, de 
a javadalmazás tekintetében lényeges 
javulás állott be, a mennyiben az 1893. 
évi IV. t.-cz. immár a tanfelügyelői 
státusnál is végre lesz 1900-ban hajtva. 

Ezekben ismertettük az 1900. évi 
állami költségvetés népoktatási főbb 
tételeit. Meg vagyunk győződve, hogy 
Magyarország néptanítói velünk együtt 
azon meggyőződesben vannak, hogy a 
hazai népoktatásügy dr. Wlassics minis-
tersége alatt oly nagy arányú föllen-
dülést nyert, a minőt öt óv előtt a leg-
vérmesebb reményűek sem mertek hinni. 
A magyar nemzeti népoktatás immár 
szilárd alapokon nyugszik; a bölcs és 
lelkes vezér felvirágoztatja azt Kárpá-
toktól Adriáig! 

«fcx^'^e 

Az osztatlan elemi iskola kérdése. 
Az érvényben levő ministeri tantervben ki-

tűzött tanczélt a legtöbb iskola nem képes 
elérni, illetőleg a felsorolt tanításanyagot nem 
tudja alaposan feldolgozni. A tanítók csak-
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nem 2 évtized óta tapasztalják ezt s lépése-
ket tesznek a baj megszüntetésére. 

A tantervet nem azért kívánják módosítani, 
az anyagot redukálni, mintha a népiskolát 
általában képtelennek tartanák a tantervben 
kitűzött czél elérésére, hanem azért, mert nem 
tudják remélni, hogy a tanterv keresztülvite-
lét gátló külső okok megszüntethetök legye-
nek. A tanítóság tehát, midőn az 1890. évi 
egyetemes tanítógyülésen külön tantervet 
kivánt az osztott és osztatlan elemi iskola 
számára, megalkudott a létező kedvezőtlen 
külső viszonyokkal s azokat szükségből figye-
lembe akarta venni, a nélkül, hogy a nép-
iskola szellemi színvonalát lejebb akarta volna 
szállítani. 

Ám akkor sem foglalt a tanítóság egyhan-
gúlag állást a külön-külön tanterv mellett. 
Több felfogás állott egymással szemben, a 
melyek közül a külön tantervet kivánó csak 
mint aránylag legtöbb tanítónak nézete jutott 
a gyűlés határozataként kifejezésre. 

Áz egyik felfogás általában redukálni kí-
vánta a tanításanyagot, de csak egy tantervet 
akart. Ezt vallották, élükön egyik legkiválóbb 
gyakorlati tanítónkkal. Schmidt Boldizsárral, 
a minimális tanterv hivei. 

A másik felfogás, melyet e sorok irója 
képviselt, az egy, de maximális tanterv mel-
lett foglalt állást. Ennek a nézetnek az volt 
a veleje, hogy lényegében fönn kell tartani a ta-
nítás-anyag maximumát magában foglaló, ez idő 
szerint még a legtöbb iskolára nézve eszményi 
tantervet; a revízió . . . főleg az anyag czél-
szerűbb, arányosabb beosztására szorítkozzék.* 

A harmadik nézet külön tantervet akart az 
osztott és osztatlan elemi iskola számára. A 
gyűlés ezt a felfogást tette magáévá. 

íme itt a gyökere a folyamatban levő tan-
tervreviziónak. 

Ez a kis visszapillantás nyilvánvalóvá teszi, 
hogy közokt. ministerünk irántunk tanúsított 
figyelme nyilatkozik abban a tényben, hogy 
úgy az osztott, mint az osztatlan elemi iskola 
számára külön tantervj a vaslat készítésé vei bízta 
meg az orsz. közokt. tanácsot. 

Az osztott iskola tanterv-tervezete immár 
készen van, a jövő tanévre remélhetőleg meg-
nyeri a minister szankczióját." Az osztatlan is-
kola tanterv-tervezetének összeállítása most 
kerülne sorra. 

A mult szombaton azonban olyan jelensé-
gek voltak a Pedagógiai Társaságban észlel-
hetők, a melyek gondolkodóba ejthetik a mi-
nistert, vájjon elkészíttesse-e az osztatlan 

* L. e sorok Írójának „Az egyetemes tanítógyülés 
tárgyai" czímu füzetét. 

iskola külön tantervét? A társaság ugyanis 
Földes Géza előadása alapján az egységes és 
pedig maximális tanterv mellett foglalt állást. 
Határozottan ellene nyilatkozott az osztatlan 
iskola külön tantervének. Ennek az állásfogla-
lásnak jelentőségét kicsinyelni nem lehet; 
mert köznevelésünk kiváló munkásai, többen 
közülük jelentékeny tényezői azok, a kik az 
egy tanterv mellett nyilatkoztak, köztük olyan 
férfiak is, kik 9 év előtt még más nézeten 
voltak. E nézetváltozás oka bizonyára az a 
tény, hogy az osztatlan iskola külső viszonyai 
azóta sokat javultak s egyre javulnak. 

Mi légyen ezek után a teendő, ennek a 
kérdésnek a fejtegetése nem lehet feladatunk; 
ministerünk bölcsesége bizonyára megtalálja a 
cselekvésnek helyes útját. 

Mi az alkalmat csupán arra kivánjuk ezút-
tal felhasználni, hogy az osztatlan elemi is-
kola kérdését szóbahozzuk. 

Az osztott és osztatlan iskola tanítójának 
munkája között csupán a külső viszonyokban 
gyökerező különbség áll fönn. 

Tény, hogy egészben és általánosságban 
hátrányban van az osztatlan iskola az osztott 
iskolával szemben, de ez a hátrány csak az 
ismeretek mennyiségére nézve áll fönn; mert 
egyéb tekintetben az osztatlan iskolának je-
lentékeny előnyei vannak. Az osztatlan iskola 
nevelésében több a folytonosság, állandóbb s 
biztosabb a hatás. Az osztatlan iskola taní-
tója évek hosszú során, kedvező esetekben, 
egy egész élet folyamán együtt van tanítvá-
nyával ; van alkalma és módja gondozni az 
elvetett nemes magot. 

Előnyben van az osztatlan iskola az osz-
tott fölött abban a tekintetben is, hogy 
benne a túlterhelés veszélye a minimumra 
redukálódik; mert az a tanító, a ki az elemi 
iskola egész ismeretanyagának együtt és egy-
szerre való tanításával foglalkozik, lehetőleg 
rövidre fogja a dolgot; mindennek csak a 
lényegét veszi ki. Az osztatlan iskola tanítója 
házi leiadatokkal sem sanyargatja a gyerme-
ket; mert az elkerülhetetlen magánfoglalkozá-
sok ideje elegendő az Írásbeli feladatok elvég-
zésére. 

Az osztott iskola nagy előnye az osztatlan 
felett az, hogy tanításában több a közvetlen-
ség. Ha az osztatlan iskolát e tekintetben az 
osztotthoz jóval közelebb hozhatjuk, akkor 
a lényegében ugyanazonos, csak a munka ki-
vitelében különböző két iskola között a kü-
lönbség csaknem teljesen elenyészik. 

Az elemi, különösen azokban az osztatlan 
iskola sorsának jobbrafordulását a módszeres 
utasításoktól várhatja. Ezen utasítások vezér-
gondolata bizonyára az lesz, hogy a közvetlen 

4 4 » 
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foglalkozás az osztályok összevontísa s az is-
meretek csoportosítása által a lehető legtelje-
sebben kiterjesztessék s az ú. n. csendes fog-
lalkozás a mellőzhetetlen esetekre szorítkozzék. 

Miként volna az osztályösszevonás és cso-
portosítás keresztülviendő, ennek a kérdésnek 
tüzetes fejtegetésébe most nem bocsátkozha-
tom. Csak arra óhajtottam ezúttal rámutatni, 
hogy ez a kérdésnek a lényege. 

A tantervnek egyébiránt az elvi jelentősége 
nagyobb; mert az iskola beléletének kérdé-
sét nem a tantervek, hanem a módszeres 
utasítások és vezérkönyvek vannak hivatva meg-
fejteni. 

A tanterv irányt, alapot nyújt a módszeres 
utasításokhoz, módszeres utasítások dirigálják a 
vezér- és tankönyv-írókat, a tanító végzi munká-
ját a vezérkönyvek és tankönyvek útmutatása 
szerint. A 100-ik tanító sem dolgozik önállóan a 
tanterv után; az óriási többség a vezérkönyvek 
és tankönyvek nyomdokain halad szigorú 
következetességgel. Erről alkalma van meg-
győződni, mindenkinek, a kit hivatása a ta-
nítói munkásság megfigyelésére utal. 

(Budapest.) Ember János. 

o£X^<3e 

Uj eszmek a tanítóegyesületekben. 
ígéret földje, melyet jó szellemünk mutatott 

ki nekünk, melynek határán leborulva hálál-
kodhatunk a Mózeseknek, a Józsuáknak s a 
mely után való epekedés teremtő erőt adott 
izmainkba. 

A tanítóegyesületek egygyé forrasztása volt 
az eszme, az igéret földje a Tanítók Háza, 
melynek ajtaját nem aggódva, nem megaláz-
kodva, nem félve nyitjuk meg: büszkeséggel, 
mert a mienk. 

Nagy munkában voltunk, lázban, míg 
annyira mentünk építésünkben, hogy a tetőre 
kitűztük a zöld galyat. S a munkásoknak 
ilyenkor szokott lakomája is megvolt; lelkünk 
ittas az örömtől, de mámorában nem pihe-
nésre, hanem a további cselekvésre gondol. 

Mert a tetőzet elkészítése a házépítésben 
sem jelenti a munka végét; majdnem oly 
költséggel, éppen annyi gonddal kell végezni 
a továbbiakat is. 

Ezért állok Mező Dániel kartárs mellé, 
midőn az egyes tanítótestületek azon törek-
véseit. hogy kerületeikben különböző segély-
egyesületeket, gyámintézeteket létesítsenek, 
nem a czél érdekében valónak tartom. 

Nem, mert a mi czélunk nem lehet rész-
leges. 

Egy-pár, a tankerületben működő tanító 
sorsán segíteni szükséges és üdvös dolog, de 

a tanítók egyetemén segíteni nemcsak szük-
séges, nemcsak annyi, mint a magunk, mint 
a társadalom által, hanem a haza és Isten 
által ránk rótt kötelességet is teljesíteni. S 
míg az egyes kerületi segítő alapok által 
ránk róttakat teljesítjük, kötelességünk tuda-
tában, addig a tanítóság összességeért léte-
sített jótékony egyesületektől szabott teen-
dőink végzésére a lelkesedés s az a tudat is — 
hogy ne mondjam: büszkeség — sarkal, 
hogy áldozatainkat, munkánkat mások is 
meglátják s nagy és tekintélyes körben 
ismerik meg a magyar tanítóságot s tán a 
külföld előtt is olylyá mutatkozunk be ezzel, 
mint a milyennek egy müveit állam tanító-
karát ismernie kell. 

A tanítók összessége által megteremtett 
segítő-alap erősebb, mert az éltető gyökerek 
messze szétterülnek s még ha a szivórostocs-
kák közül némelyek táplálékot már nem adó 
területre is jutnak, akad száz-, ezerannyi helyet-
tök, melyek erőmegfeszítéssel ugyan, de 
megteremtik a kellő anyagot arra, hogy a 
nagy fa életében, fejlődésésében egy pilla-
natra se álljon meg. 

És — tudja Isten — én ezeket a szűkebb 
körű segítő-egyesületeket úgy képzelem, mint 
a kis fát a maga kis árnyékával. Nemcsak, 
hogy egyszerre kevés utasnak ad enyhülő-
helyet, de még ha csak egy is van alatta, 
annak is húzódnia kell az árnyék járása 
szerint. Valóban, ha kinőné is magát a tan-
kerületi segítőegyesület, akkor is mit adhatna 
egy megszorultnak ? 50 frt évi segélyt ? 
Mondjunk ennyit. Ezzel egy gyermek nevel-
tetése sincs elérve. Aztán melyik segítségnek 
van több erkölcsi becse ? A tankerületi segély-
egyesület jövedelme nem önkéntes; a Tanítók 
Háza javára senki sem rótt ki adót, csak 
önönmagára; tehát becsesebb ezé, mert 
ennek vagyona összeadásakor mindenki első 
akart lenni adományával. 

A helyi érdekű (hogy így mondjam) segély-
egyesületek óriási adót szednek tagjaiktól és 
már meglevő soknak működése igazolja azt, 
hogy igazi örömkönyet nem csalt ki ado-
mányával senki szeméből. 

Mert mikor kell segítni a tanítót? 
Az új fizetésrendezésünkkel — hála Isten — 

hiszem, hogy megélhetésünk biztosítva van 
s gyermekeink neveltetése aggaszt csupán. 
S az örök rend és törvény szerint a szülő 
gyermekeiért mindent áldoz: magát is. Ezt 
megakadályozni pedig csak nagy alapokon 
nyugvó alkotás képes. 

Ezt hinnünk kell. 
S e hitünkből kifolyólag jött létre az 

ország fővárosában a fillérekből épült Tanítók 



4 3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Háza. Azonban a terv nemcsak ennyi. Egy 
ház annyinak, mint mi vagyunk, kevés. Nem 
fér el abban az a szeretet, melylyel a tanító-
gyermekeket ölelni, nevelni akaq'uk. 

Szükségesek a vidéki tanítók ínternátusai is. 
Azonban ezek ne az erő széthúzásának 

eredményei legyenek; megalkotásuk együttes 
kötelesség. 

A Kolozsvárit felállítandó Tanítók Háza 
nagy vidéké volna. Újult erővel fogjunk 
hozzá a cselekvéshez, hogy nőjjön a tőke, 
melyből erre is lehessen fordítani. 

A foglaló már meg is van. 
A borsamenti kör tánczmulatságon 120 

frtot szerzett e czélra; de itt nem állunk meg. 
S ne álljon meg senki a fél eredménynél 

s erőnket ne forgácsoljuk egy megyét felölelő 
segély-egyesületek szervezésére, hanem fogjunk 
mind jobban-jobban össze. Adjuk a közös 
vagyonba összes fölöslegünket, a helyi segítő-
alapokat is, mint alapítványokat, hoyy annál 
inkább élvezhessük áldásaikat. 

S midőn áldozatainkat oltárunkra lerakjuk, 
éberen munkálkodjunk azon, hogy a lelke-
sedést fejleszszük s ültessük át a társadalom 
más rétegeibe is. 

(Rádoh.) Hartha Pál. 
1 s€X^K3e 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ A budapesti (budai) tanítóegyesület 

f. hó 19-én tartott közgyűlésén Koncsek Lajos 
elnök a Tanítók Házának előnyeit fejtegette 
lelkes szavakkal megnyitójában; indítványára 
a közgyűlés elhatározta, hogy a Tanítók 
Házára már régebben tett 100 frtos alapít-
ványát 500 koronára egészíti ki, egyszersmind 
jegyzőkönyvileg fejezte ki háláját, köszönetét 
a Tanítók Háza létrehozásában kifejtett nemes 
buzgóságáért, tevékenységeért az egyesület 
tiszteletbeli tagjának: Péter fy Sándornak. 
Az elnök bejelentései során értesítette a köz-
gyűlést, hogy a párisi világkiállítás alkalmá-
ból rendezendő franczia nyelvű tanfolyamot, 
ha elegendő jelentkező lesz, a közel jövőben 
megnyitják. Az egyesület pszichológiai felolva-
sások rendezésével bízta meg az elnökséget. 
Az elnök e czélra megnyerte dr. Alexander 
Bernátot, ki január havában néhány felolva-
sást fog tartani az egyesület tagjai részére. 
Szabó Dezső terjesztette elő ezután kellőleg 
megokolt, formás beszéd kíséretében vitapont-
jait. Léderer Ábrahám, Nagy László, Trájtler 
Károly felszólalása után kimondotta a köz-
gyűlés, hogy a záróvizsgálatokat megszünte-
tendőnek tartja, évzáró ünnepélyek azonban 
legyenek. Legyen továbbá szakfelügyelet s főleg 

az a kívánsága a közgyűlésnek, hogy a szülők 
tartsanak a tanítókkal közösen időközönkint 
értekezleteket. Hajós Mihály, a biráló-bizott-
ság előadója ismertette e kérdésre: ,Miként 
kell a tanítónak a növendékek között az 
iskolatársi szellemet ápolnia és fejlesztenie, 
hogy majdan az életben egymást igazi ember-
társaiknak ismerjék" beérkezett 2 pályamun-
kát. Az egyik pályamunka még dicséretet 
sem érdemelt, de a másik tudásra, alapos 
készültségre valló mű, mely a kérdés mélyére 
hatol s azt teljesen megfejti, miért is 100 ko-
rona pályadíj kiadását javasolja. A közgyűlés 
ezt elfogadva, a jeligés levelet a jegyző fel-
bontotta s olvasható lett a szép munka szer-
zőjének neve: Koncsek Lajos. 

Q Besztercze-Naszódvármegye ált. tanító-
egyesülete október hó 16-án tartotta meg 
XVI. évi rendes közgyűlését a vármegyeház 
nagytermében. E gyűlésen nemcsak a tagok 
jelentek meg teljes számban, de a mi oly 
igen följegyezni való ritka dolog még nap-
jainkban is: Bethlen Pál gróf vármegyei fő-
ispánon kezdve ott voltak a megyében levő 
hivatalok fejei, főbbjei; jelen volt a vármegye 
társadalmi köreinek igen tekintélyes képvise-
lete. A „Hymnus" megható akkordjai elhang-
zása után Jancsó Gábor egyl. elnök hazafias 
lelkesedéssel fejtvén ki a nemzeti nevelés 
alapfeltételeit, rámutat azokra a feladatokra, 
melyek e tekintetben úgy az egyesektől, mint 
az egyesületektől buzgó, kitartó, meg nem 
alkuvó, a hazaszeretet tüzétől szított lelkes 
munkásságot várnak. Majd Wlassics minister 
tevékenységére, magasztos példaadására tér-
vén át, meg-megújuló, viharos éljenzések sza-
kítják meg beszédét, különösen midőn felmu-
tatja : mik történtek az ő ministersége idejé-
ben a tanügy előbbrevitele s a tanítók anyagi 
helyzetének javítása czéljából. A beszéd ha-
tása alatt Wlassics ministert lelkes táviratban 
üdvözölte a közgyűlés, valamint táviratban 
üdvözölték dr. Axaméthy L. ministeri tanácsos 
és Halász F. osztálytanácsos újonan válasz-
tott tiszteletbeli tagokat is. Az igen gazdag, 
tartalmas tárgysorozatból a következőket em-
lítem föl: ,,Mi módon lehetne az iskolában a 
női kézimunkát a jótékonyság szolgálatára fel-
használni?" E tételről Solymossi Zsófia taní-
tónő tartott érdekes előadást. Megadja ebben 
a tanácsot, hogy mi módon lássa el az iskola 
szegény növendékeit munka-anyaggal és 
hogyan készítsük elő őket arra, hogy az életbe 
kilépve is folytathassák, értékesíthessék az 
iskolában tanultakat. „A gyakorlati tanítások 
bírálati rendszere" cz. tétel előadásánál Bedő 
Dénes kimutatja: mik azok, miket a bírálat-
nak föl kell tüntetnie, számba kell vennie, 
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hogy annak haszna is legyen s felállított el-
veivel útját igyekszik vágni a czéltalan kalan-
dozásoknak, annak, hogy az csak frázisok 
garmadája s ne a következő esetben haszon-
nal értékesíthető tartalmas észrevételek fel-
tüntetése legyen. Ezekre nézve javaslatában 
kijelöli a módokat is. „Mi módon érhető él a 
népiskolában a tanulók lehető legigazságosabb 
osztályozása ? cz. tétel Olajkár Sándor előadá-
sában került a közgyűlés elé. a) alatt 4 pont-
ban adja az igazságos osztályozás meghatá-
rozását és b) alatt 15 pontba foglalja össze 
azokat az eljárásokat és módokat, melyek a 
kitűzött czél elérésére vezetnek. Mindezen té-
telek a fiókkörökben, a nevelésügyi bizott-
ságban és a központi választmányban, a leg-
behatóbban tárgyaltatván, illető előadók csu-
pán szócsövei voltak tehát a már megálla-
pított elveknek. Azért érdekes indokolásokkal 
kisért, szép előadásaik újólag fölébresztvén a 
kedvet egyikben-másikban, a közgyűlésen sem 
hiányoztak a tartalmasságukért érdekes, szép 
hozzászólások. Mihály Gábor kiválóan buzgó, 
munkás főjegyző előterjesztései következté-
ben kimondja a közgyűlés, hogy: a vármegye 
földrajza 2-ik kiadásával vár az új tanterv 
megállapításáig; a vármegye területéről össze-
gyűjtött gyermekjátékok kiadásával a központi 
választmányt bízza meg. Örvendetes tudomá-
sul veszi az egyesület által a múlt évben ké-
szíttetett vármegyénk térképének kiadásából 
származó erkölcsi haszon mellett az abból 
eredő 200 frt anyagi haszon bejelentését. A 
Tanítók Háza javára 500 koronát szavaz meg 
a közgyűlés, az egyes tagok pedig ugyan e 
czélra 800 korona értékű részesjegyeket írnak 
alá a közgyűlésen. így e közgyűlés 1300 koro-
nával karolja föl a legnemesebb intézményt, 
mely ténynyel egyúttal kifejezést ad a nagy 
eszme lánglelkű megvalósítói, vezérférfiai iránt 
táplált elismerésének, hálájának is. Megható 
tárgya, mintegy központja volt a gyűlésnek 
a kegyelet ama fenséges megnyilatkozása, 
melylyel néhai Benedek János, királyi segéd-
tanfelügyelő, a tanítóegyesület volt derék 
elnöke emlékének adózott. 200 frtnál többe 
került síremléket állíttatott az elhunyt sírja 
fölé. A megboldogult életét dr. Csernátoni Gyula 
kir. tanfelügyelő könyekig megindító remek 
emlékbeszédben varázsolta a közgyűlés elé, s 
annak hatása alatt néma bútól nyomva vonult 
a közgyűlés a temetőkertbe, hol a koszorús 
emlékoszlopú, virággal borított sírnál gyász-
dalok éneklése és Jancsó Gábor elnök ima-
szerű, mély hatású emlékezésével ért véget a 
kegyelet ez ünnepsége. 

= A kolozsmegyei tantestület közgyű-
lésének első napján a délutáni ülésen Elek 

Gyula elnökölt. Két tárgy volt napirenden. 
Pallós Albert polg. iskolai igazgató ismertette 
a „Pozitivistakönyvtár11 czímű vállalatban meg-
jelent s Kun Sámuel tanár által írt „Nemzeti 
kidtúra és a nyugoti ezivilizáczió* czímű mun-
kát, melyben szerző oly tanokat hirdet, mely 
által megtéveszti a nemzeti irányban s haza-
fias szellemben működők munkáját. Felolvasó 
élénk óljenzések közt veszi az iróval szemben 
pártfogásába 1000 éves múltú eljárásunkat, 
nevelésünket, melyek következtében — a 
jövő a mienk, nevezzen bár Kun tanár „eszelős 
sovinisták"-nak — Sólyom J., mint az egye-
sületnek az 0. 2?.-ba kiküldött képviselőinek 
megbízottja, számolt be az 0. B. mult tanévi 
működéséről. — A második napot régi szo-
kás szerint nyilvános tanítással kezdték meg. 
Kőrössy J. tornát tanítót sikerrel, Elek Gyula 
meg Kolozsvár millenniumi díszes iskoláját 
mutatta be; a fővárosból lerándultak e helye-
ken is megjelentek, de alkalmat vettek ma-
guknak arra is, hogy a kulturában elsőrangú 
helyet elfoglaló város nevezetesebb épületeit, 
iskoláit, gyűjteményeit megtekinthessék ; öröm-
mel jelezhetjük, hogy a látottak fölött csak 
örvendhettek. — A második napi gyűlés az 
előző helyen a Boér Gergely zenetanár által 
vezetett, tanítóképző-intézeti növendékek ha-
tásosan előadott „Szózat"-jávai kezdődött s 
mindjárt —• meglepetést hozott a tagoknak. 
Elnök két táviratot olvasott fel: Wlassics 
ministerét és Axaméthy Lajos dr. ministeri 
tanácsosét. A minister táviratának szövege: 
„Sólyom János úrnak, a kolozsmegyei tan-
kerület tanítótestületének elnöke Kolozsvártt. 
A tantestület közgyűlésének alkalmából fogadja 
és tolmácsolja kérem meleg üdvözletemet. Kívá-
nom, hogy a tanügy érdekében kifejtett hazafias 
munkálkodásukat a jövőben is méltó siker koro-
názza. " A közgyűlés mindkét táviratot hálás kö-
szönettel és lelkes éljenzéssel vette tudomásul. 
Lelépett a tisztikar s vele a választmány. 
Sólyom J. mint elnök három évig szolgált 
ügyszeretettel, tudással, kitartó buzgalommal 
és nagy tapintattal. Az alapszabály -szerint 
folytatólagosan újraválasztható nem volt; 
érdemeit a gyűlés nevében Iszlay M. és 
Vincze F. méltatta; helyét Pallós Albert 
polgári iskolai igazgatóval töltötték be, ki-
nek működése elé szintén bizalommal néz-
hetünk. A tisztikar többi tagjai: alelnök: 
Félméri L., t i tkár: Vásárhelyi Gy., jegyzők: 
AcH J és Gombos A. Az „0. B.*-ban a jövő 
évre Elek Gy., Józsa D., Kóleszár L., Pallós 
Albert és Sólyom J. fogják az egyesületet 
képviselni. Igen tanúlságos felolvasás ké-
pezte a következő pontot. Dr. Genersich G. 

' egyetemi m.-tanár „Az iskola és a fertőző 
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betegségek"-rő\ olvasott. Felsorolta a gyer-
mekek közt előforduló gyakoribb betegsége-
ket: veres himlő, szamárhurút, skarlát, viszke-
tegségek; elmondja ezek ismertető jeleit s 
gyógyítási módjait. Kéri a tanítókat, hogy a 
törvényes intézkedéseket terjeszszék a nép között; 
javasolja: az elöljárósággal lépjen az egye-
sület érintkezésbe, hogy a ragadós betegségben 
szenvedőlcet elenőrizzék, iskolába ne engedjék. 
A gyakorlati eszméket tartalmazó felolvasásért 
a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönettel adózott. 
Hasonló elismerés jutott a következő felolvasó 
Bournáz J. áll. felsőbb l.-isk. tanárnak is. 
0 a . Phisika hajdan és most" tételben a ter-
mészettan fejlődését ismertette. Indítványok 
során a központi választmány javaslatára 
általános helyeslés közt választotta a gyűlés 
tisztelettagjául Ujváry Béla szerkesztőt és 
Lakits Vendel igazgatót, mint a kik a tanítóság 
erkölcsi és anyagi erősbödéseért régebben is, 
de különösön a közel múltban, igen sokat 
tettek. Göőz J. dr. felhivása folytán kimondta 
a közgyűlés, hogy a budapestiek példája 
szerint intézkedni fog az iránt, hogy a „Ta-
nítók Háza" előpóstájakép a „szabad asztal" 
intézménye Kolozsvárit is létesüljön. Az elnöki 
zárószó — köszönet hangja volt. Részestilt 
abban Kenessey B. dr. theol. fak. igazgatója, 
Kozma Ferencz kir. tanf., Orbók M. kép. ig., 
Boér G. zenetanár s újfent éltették a köz-
pontból lerándultakat, kiknek nevében Gööz 
dr. válaszolt; frigyet kötöttünk — úgymond — 
szent frigyet, mely a tanítóság jövő boldo-
gulásának ösvényeit van hivatva egyen-
getni; igéri, hogy a „Tanítók Házá"-nak 
Kolozsvárit való megnyitásán újbóltalálkozunk. 
Nagyon hézagos lenne e tudósítás, ha még 
egypár, bár a gyűlés keretén kívül történt, 
de azzal érdemileg mégis összefüggő, ese-
ményszámba menő dolgot föl nem sorolnék. 
a) Az „Eötvös-alap" elnöke Péterfy S. szo-
kásához híven ott ís megragadta az alkal-
mat az ügy érdekének előmozdítására. Kül-
döttséggel tisztelgett a megye fő- és alispán-
jánál, úgyszintén Kolozsvár sz. kir. város 
humanizmusáról ismeretes, derék polgármes-
terénél: Szvacsina Gézánál. Előbbieknél, mi-
ntán a várostól távol voltak, csak névjegyü-
ket hagyhatták; jó jel, hogy az alispán a 
tisztelgést még az nap látogatásával viszo-
nozta. A polgármesternek a tisztelgőkhöz 
intézett válasza mindenkit örvendetesen meg-
lepett s hiszem, hogy az egész ország tanító-
ságát felvillanyozza az. Azt mondta: Tudom 
kötelességem; ismerem helyzetem, ha kezembe 
adatik a zászló, viendem becsülettel, ha kö-
vetnem kell azt — becsülettel ott leszek. 
Péterfy S. az „Eötvös-alap" ereklyéi közt 

őrizteti e névjegyet, melyről e sorokat má-
solom. „Nagyságos uram! Ma déli 12V2 óra-
kor tiszteletemet tettem, de nem volt szeren-
csém lakásán találni, pedig nagyon szerettem 
volna személyesen megköszönni azt a kitün-
tetést, melyben ma részesített. Délután gyű-
lésem van és minthogy Nagyságod kora 
reggel elutazik, már csak írásban köszönhe-
tem meg, de ha a jó Isten megengedi, 
tényekkel fogom megmutatni, hogy az Eötvös-
alap által megindított hazafias, humánus és 
kulturális mozgalmat csekély hatáskörömben 
minden erővel előmozdítani első kötelességemnek 
ismerem. Nagyságodnak és nemeslelkü munka-
társainak sikert kívánva, maradtam igaz 
tisztelője: Kolozsvártt, 1899. okt. 21. Szvacsina 
Géza." b) Tisztelgett e küldöttség Kolozsmegye 
kir. tanfelügyelője Kozma Ferencz kir. tanácsos 
úrnál is. Régi tagja, oszlopa ő az „Eötvös-
alap" -nak. Neki köszönhető az a szép harmó-
nia, mely ott egyházi és világi elemek s a 
tanítóság között fennáll s az a meleg érdek-
lődés, melyben a főhatóságok a tanítók ügyét 
részesítik. Kozma tanfelügyelő ez idő alatt is 
minden perczét a gyűlésnek szentelte s gyújtó 
beszédei megerősítenek azon föltevésünkben, 
hogy a kolozsvári „Tanítók Háza" munká-
lataiban benne a legerősebb támaszt bírjuk. 
c) A tanügy szeretetéért, a jól töltött napok 
örömének fokozásáért és ajövő munkálásáért 
volt az Orbók Mór kép. igazgatónál elköltött 
búcsu-vacsora. A tanítóképezdei növendékek, 
— a jövő tanítóság— előtt jelent meg Péterfy 
s szólott hozzájuk s nevelőikhez az ő módján, 
profétaiasan. Köszönet Orbók igazgatónak, hogy 
alkalmat adott erre. (Józsa Dániel.) 

£> A krassószörényvárniegyei tanító-
egyesület moldovai járásköre őszi közgyűlését a 
szerb-pozsazsennai közs. isk. termében tartotta 
meg. Hogy a járáskörnek csaknem mindegyik 
tagja e gyűlésen jelen volt, bizonyítja a dél-
vidéki tanítóság lelkes hazafiságát és a tan-
testület összetartó szellemét. Gyakorlati taní-
tást a Szerb-Pozsazsennán működő községi 
tanítónő kisasszony tartott; a tanítás minden 
tekintetben sikerült. Valamennyi szerb gyer-
mek csaknem kivétel nélkül magyar nyelven 
felelt meg a hozzája intézett kérdésekre. 
Ugyancsak e gyűlésen olvastatott föl egy 
kiváló történelmi becsű munka, melyet a 
koronini közs. isk. tanítója e czélra ügyesen 
megszerkesztett. E munka kapcsában Telkes 
István báziási állami tanító hangsúlyozta, 
hogy minden tanításnak vallásos szellemtől 
áthatottnak kell lennie. A gyűlés egyhangúlag 
elfogadta Telkes István indítványát, melyet az 
„Országos Nemzeti Szövetség "-be leendő 
belépésére nézve tett és megbízta őt a Báziá-
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son alakulóban levő „Vidéki Nemzeti Szö-
vetség" közgyűlésén a tanítóegyesület kép-
viseletével. 

ISI Az igali (Somogyin.) egyházkerületi 
róm. kath. tanítóegyesület S.-Szt.-Balázson 
tartott őszi közgyűlésén Vincze Imre mosdósi 
tanító, körelnök javaslatára, nagy lelkesedés-
sel elhatározta, hogy a Tanítóit Háza alapító 
tagjai közé 100 koronával belép. Ugyanezen 
egyesület tavaly a Veszprémben létesítendő 
tanítói internátusra 100 koronát már befize-
tett. A gyűlésen Csizmadia Aladár gerézdi 
tanító nagy fáradsággal összeállított fölolva-
sást tartott az irás-olvasás egyszerűsítéséről, 
a mi fölött igen élénk vita fejlődött ki. 
Kovács Mihály batéi tanító a kerület elhunyt 
tanfelügyelője, néhai Schadutz Rezső fölött 
mondott szépen sikerült emlékbeszédet. Mind-
kettőnek jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 
A gyűlést közebéd követte a plébánián, a hol 
a ker. jelenlegi tanfelügyelője, Melhardt Gyula 
attalai plébános köztetszéssel fogadott pohár-
köszöntőt mondott a római pápára, a koro-
nás apostoli királyra és a megyés püspökre. 

A Kapuvár kei*, r. kath. tanítóegye-
sület f. hó 12-én Mihályiban tartott tanács-
kozmányán foglalkozott a Tanítók Háza 
magasztos ügyével. Jászay József tamási és 
Hajós György mihályi tanítók tettek indít-
ványt. Jászay József indítványozta, hogy a 
ker. tanítók évi 3—3 korona fizetési kötele-
zettséggel járuljanak a Tanítók Házához. 
Ezzel szemben a gyűlés Hajós György amaz 
indítványát fogadta el, hogy mondja ki a 
Kapuvár ker. r. kath. tanítóegyesület, hogy 
a „ Tanítók Háza" föntartására 200 frtot ajánl 
föl az egyesület pénztárából, oly megszorítással, 
hogy nevezett összeget 20 év alatt, 10 frt 
évi egyenlő részletben fogja letörleszteni. Ezt 
határozattá emelték. (Az egyesületi tagok 
azért a Jászay kartársunk indítványa értel-
mében járhatnak el. Szerk) 

'J); A fogarásvármegyei tanítótestület 
alsójárási köre Listán tartotta őszi közgyű-
lését, mely Stanislav Eusztách lissai közs. 
tanító teljesen sikerült gyakorlati tanításával 
vette kezdetét. — Albáni Miklós talpraesett 
beszéddel nyitotta meg az ülést. Megnyitójá-
ban kitért iskoláink tisztaságára s lelkesen 
buzdított ezen főegészségi jónak bármily 
módon való legtökéletesebb elérésére. A 
jegyzőkönyv hitelesítése és a tanítás bírálata 
után Szentgyörgyi József olvasta föl : „Há-
nyad része a tanulóknak tekintessék haladó-
nak oly iskolában, a hol azok egynyelvűek 
és másodszor, a hol több nyelvűek" czimű 
vitatételének befejezését. Érdekes felolvasása 
végén az egész megye iskoláiból szerzett 

statisztikai adatok alapján oda konkludál, hogy 
magyar ajkú iskolában 15, idegen vagy 
vegyes ajkú iskolában pedig 20%>-nál nagyobb 
semmi esetre sem lehet a megbukottak száma. 
Többeknek a vitához való hozzászólásából is 
erősen világlott ki, hogy lelkiismeretes, ügy-
buzgó és igazságos tanító ezen határvonalat 
könnyűszerrel megtarthatja. Tápay József arról 
az annyiszor, de még mindig nem eléggé 
megvitatott elvről értekezett, hogy „ne csak 
az iskolának, hanem az életnek is tanítsunk." 
Becker János felolvasta a tanító hangulatáról 
írt elmélkedését. Szólcol György felolvasta 
vitatételét, melynek czíme: „A magyarnyelv 
tanítása idegen ajkú népiskolában az anya-
nyelv teljes kizárásával." A kör határozatilag 
kimondja, hogy a magyar nyelv idegen ajkú 
iskolában csakis az anyanyelv segítségével 
tanítható sikeresen s ez az egyedüli helyes. 
Kodrea György és Becker János „Romeo és 
Juliá"-ból eljátszott hegedű-duettel szórakoz-
tatták kellemesen a jelenlevőket. Az indít-
ványok során Győrbiró Sándor az elnöki 
megnyitóban pendített eszméből kifolyólag 
indítványozta, hogy 3 vagy 4 tagból álló 
egészségügyi bizottságot állítsunk föl oly fel-
adattal, hogy az egyes gyűléseink alkalmából 
jegyzőkönyvi jelentést tegyen a körnek az 
illető iskola tisztaságáról. Üdvös indítványát 
elfogadják s b. tagokul kijelölik Szentgyörgyi 
Józsefet, Szókol Györgyöt és Qeorgescu Jánost, 
kikhez 4-iknek önként ajánlkozik Albáni 
Miklós is. — Albáni M. indítványozta, hogy 
gyűléseinket kössük össze valamely szórakoztató 
előadással a Tanítók Háza javára. Indítványát 
elfogadják. Több kebli ügy elintézése után a 
gyűlés véget ért. 

A párkány-kerületi római katholikus 
néptanítók egyesülete folyó hó 5-én tar-
tot ta meg 30-éves fennállásának jubileumát 
Párkányban. Veni Sancte és Te Deum 
előzte meg a díszközgyűlést, melynek elnöke 
Meiszermann Ignácz bátorkeszi esperes-plebá-
nos szép szavakkal ecsetelte az egyesület 
30-éves fönnállásának, kulturális fontosságá-
nak becsét, sohasem lankadó munkásságát, 
küzdelmeit és sikereit. A mult évi jegyző-
könyv felolvasása után Csongrády Lajos az 
egyesület 30-éves fennállásának történetét 
olvasta föl. Zsákovics Ferencz bényi főtanító 
50-éves tanítói munkásságának érdemeit, s 
Bugyács János volt kéméndi főtanító emlékét 
jegyzőkönyvbe iktatták. A kilenczszázados 
orsz. kath. tanítói kongresszuson az egyesü-
letet Bitter Tódor alelnök és Stampay János 
jegyző fogják képviselni. Ezután tudomásul-
vétel végett fölolvasták a népiskolákra vonat-
kozó különféle rendeleteket és leiratokat. 
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Halottak napján. 
Mennek az emberek 
A temetőkertbe hosszú, néma sorban, 
Jár-kél a harangszó szomorún, betegen, 
Búgva szakgatottan. 

Köd borong a tájon 
Komor szemfedónek ereszkedvén rája, 
Ámde általtörte a hálás kegyelet 
Ezer mécsvilága! 

Lobog a szövétnek 
S mint a hit világa oszlatja a borút, 
Beszkető sugárral aranyozza be a 
Halotti koszorút. 

Halovány fényénél 
Oly jó leborulni a kedves halomra, 
Hol annyiszor voltam tört virág módjára 
Csüggedten hajolva . . . 

S míg a kedves hantot 
Apró csillagokkal szép sorban kirakom, 
Meg jelen fölöttem boldog ragyogással 
Vezérlő csillagom. 

Anyám sírhalma ez . . . 
Mutatja a csillag, mely fölöttem lobog, 
Mélyből hő szerelme most is lemosolyog: 
És az árva boldog! 
(Szeged.) Sassi Xatjy Lajos. 

«g><|)0 

A nemzeti kegyelet temploma. 
Két magyarországi Szent-Erzsébetje van 

nemzetünknek. Az egyház avatta szentté az 
egyiket halála után; egy nemzet rajongó sze-
retete és bálványozó tisztelete tette imádat-
szerű legendárius alakká a másikat még éle-
tében. A mikor pedig, Isten végzése szerint, 
időnek előtte elköltözött körünkből, a kuny-
hótól a palotáig gyászt és siralmat keltve 
halála által minden magyar lélekben, akkor 
verseny támadt a nemzet apraja-nagyja, sze-
génye és gazdagja között, hogy kegyelet-
érzetének megnyilvánulása által jele adassék 
annak a hűséges ragaszkodásnak, annak a 
nemzet lelkébe olvadt mélységes szeretetnek, 
melylyel e nép felmagasztosult lelkű Patro-
nájának, ideálisan nemes Nagyasszonyának 

imádott alakját halálában éppen úgy, mint 
életében körülveszi. 

Ezrekre menő prózai és verses költemény 
siratta el a nemzet anyját, kihez hasonló 
magasztos nemes alakot történelmünk évlap-
jain, másodikat hasztalanul keresnénk. 

De a gyászba borult nemzeti lélek a fáj-
dalom muló kifejezése közben, áhitattal kuta-
tott mód és eszközök után, melyekkel örök 
időkre biztosítson kedves és szent emléket a 
nemzet szivében annak az isteni nőnek, a ki 
míg élt, szivébe zárt egy egész nemzetet és 
fölvette annak gondjait. 

Az a rendelet, melylyel Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister, most egy éve minden 
jellegű és fokozatú iskolákra nézve, nemzeti 
ünneppé kreálta Erzsébet-napját: nemzedékről-
nemzedékre időtlen időkig kitörülhetetlen 
szent kegyeletet biztosít örökre felejthetetlen 
Nagyasszonyunk emlékének. A fogékony 
gyermeklelkekbe plántált érzelmeket az ivadék 
nemcsak hogy hü kebelben fogja megőrizni 
és ápolgatni aggkoráig, hanem mint a hála 
nemes érzelmétől megszenlelt hagyományt és 
örökséget juttatja majd, a fenmaradó iskolai 
ünnepségek révén, a késő utódokra. 

Időközben megindult azután az Erzsébet-
fák ültetése is, — és ma már országszerte 
millió és millió fának ékes koronája hirdeti 
emlékét annak a költőies fenségű Király-
asszonynak, kinek fején a fejedelmi dísz mel-
lett a szenvedések tövis-koronája foglalt he-
lyet; kinek nemes érzéstől áthatott, kegyes 
részvéttel telt szive, a végzet érthetetlen ítél-
kezése folytán, lassan-lassan az édesanyai 
fájdalomnak héttőrdöfése alatt vérzett el. 

De nemsokára oly emlék is fogja hirdetni 
a nemzetnek Nagyasszonyunk halálán érzett 
égrekiáltó fajdalmát, mely emlékhez a nap-
számostól kezdve föl az országnak bibornok-
lierczegprimásáig. tehetsége szerint, minden 
magyar járult filléreivel. Méltó lesz ez az 
emlékmű ahhoz is, a kinek dicsőítésére emel-
tetik és a mely állíttatja, a nemzet örök 
szeretetéhez és kiapadhatatlan hálaérzetéhez 
is. Csaknem két millió korona áll ezen, a 
nemzet előtt szent czélra, rendelkezésre. 

Azonban a nemzet kegyelete még ezzel 
sem éri be. Ne csak a hideg márvány, ne 
csak az iskolák ezrei, ne csak kedves berkek 
és árnyás ligetek hirdessék a magyarok dicső 
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védőangyalának emlékezetét, hanem olyan 
alkotás is, mely rendeltetése természeténél 
fogva, a — végső éveiben mártír-életet élt, 
azután martir-halállal átszellemült angyali 
lelkű Nagyasszonyunk lényének oly igen 
nagyon megfelelne: a templom. 

A mélyen sújtott nemzetnek szüksége lesz 
erre a templomra, melyet megdicsőült vér-
tan u-királynéj a emlékének óhajt szentelni. Ne 
feledjük, hogy teljes egy évezred tellett el, 
a míg nemzetünk a királynéi diadémet oly 
fenkölt, ideálisan nemesül gondolkozó főre 
tehette, a mely fő egy jóságos, áldott szív 
érzéseitől kormányozva, megértette egy érzel-
meiben tiszteletreméltó, tetteiben és gondol-
kozásában lovagias nemzetnek aspiráczióit, — 
és szivben-lélekben egynek érezte magát az 
őt bálványozó nemzetevei. Ha valaha valaki, 
úgy Erzsébet királyné megérdemelte, hogy 
,,a nemzet édesanyja" epithetonnal megtisz-
teltessék. 

Egy új évezred küszöbén, szomorú bizony-
talanság érzetével szivében tekint a magyar 
nemzet a jövőbe. Adja a népek Istene, hogy 
hazánk boldogabban lássa a reá virradt új 
évezredet, mint a milyen az elmúlt volt — 
és hogy az „Orokimádás Erzsébet-templomá"-h&n 
mindenkor csak hálazsolozsmák szálljanak az 
ég Urához és soha a veszélynek panaszos 
segélykiáltásai. 

A templomépítés eszméje egy költői lel-
kületű, eszményi gondolkozású és meleg hon-
leányi érzülettől áthatott magyar főúri Asszony-
nak mélyre ható elméjében szülemlett. Es 
ugyanezen, minden hazafias, nemes és szent 
czélért lelkesen buzgó, emelkedett gondolko-
zású nőé, őrgróf PaUavicini Edéné ő nagy-
méltóságáé az a meghatóan kedves gondolat 
is, a melylyel az építendő templomnak még 
be nem gyűlt költségeit, a templomépítési 
központi bizottság, melynek az őrgrófnő elnöke, 
előteremteni óhajtja. 

A bizottság egy millió példányban, ima-
könyvi képül kiadta és tíz krajczárnyi árban 
áruitatja, felejthetetlen Királynénk arczképét, 
melyet a kitűnő művésznő Radoné Hirsch 
Nelli ambiczióval és szeretettel rajzolt e czélra. 
A remek kivitelű és minden részletében ki-
válóan sikerült szép kép, mély gyászhoz való 
magyar díszöltözetben és élte delének arcz-
vonásaival tünteti föl dicsőült Királyasszo-
nyunkat. 

A midőn imakönyvi képet említettünk, nem 
felekezeti szempontra gondoltunk, hanem tisz-
tán csak a kép alakjára. Az a felekezet, a 
melynek szolgálatában ez a kép megjelent, 
kebelébe zár Magyarország határain belül és 
kívül élő mindem felnőtt ós gyermek-embert, 

a kinek szivében magyar honszeretet és a 
magyar hazához való tartozandóságnak érzete 
él; mert ez az építendő templom a hazasze-
retetnek és kegyeletnek szent nevében fog 
emelkedni, hogy hangosan hirdesse egy nép-
nek, egy — érzelmeiben osztatlan nemzetnek 
háláját legnagyobb jóltevője iránt. 

Ezt a képet, e hazában, bármely felekezet-
nek gyermeke is, szent képnek tekintse és 
forró szeretettel, lángoló érzeménynyel zárja 
szívébe azt, a kit ábrázol. Tanítsuk meg 
gyermekeinket, hogy szent kegyelettel őrizzék 
mindenkor emlékét; hogy jó napokban ma-
gasztalják a magyarok Istenét, ki boldog-
ságunkra és boldogításunkra őt nekünk adá; o o 7 

a mikor pedig fellegek tornyosulnak a haza 
egén, akkor a képpel kezünkben fohászkod-
junk az ő szelleméhez, hogy a ki már itt e föl-
dön is védőangyala volt nemzetünknek, könyö-
rögjön az LTr zsámolyánál e nemzet további 
boldogulásáért. A ki népét oly hűn szerette, 
„gondját a sír el nem temette". Az ő, kegye-
lettel, szeretettel és áhítattal őrzött emlékéből 
mi és a késő ivadék is reményt, kitartást, 
bizalmat, bátorítást és erős hitet fogunk merí-
teni a nemzet jövője érdekében kifejtendő 
munkához és küzdelemhez: az „ Orokimádás 
Erzsébettemploma" nem egy felekezetnek lesz 
az Istenháza, hanem egy egész nép érzelmei-
től megszentelt nemzeti búcsújáró hely. 

Ezen egyedül és kizárólagosan helyes néző-
pontból mérlegelve a dolgot, a szó alatt levő 
arczképét és annak a tanuló ifjúságnál való 
szives közvetítését és minél szélesebb körben, 
minél nagyobb számban való terjesztését 
szives kérelemmel melegen ajánljuk a magyar 
tanítói és tanári testületnek jóakaró figyel-
mébe és ismert hazafias érzületébe, lelkes 
érdeklődésébe. 

Magyarországon mintegy három millió 
beiskolázott népiskolai és középfokú iskolai 
tanuló gondolkozásának az irányítása van 
a tanítói és tanári karok gondos kezébe letéve. 
Csak egy csekély buzgólkodás mellett is, az 
Erzsébet-képnek mihamar második és har-
madik kiadása válhatnék szükségessé, hogy 
a templomnak jelenleg még csak 100.000 
forintból álló költség-fedezete mielőbb egybe-
gyűlhessen. Azon sok dicséretreméltó ered-
mény közül, mely a magyar tanítói és tanári 
kar lelkes felbuzdulásának köszöni lételét, ez 
bizonyára egyike lenne azoknak, a 'melyre 
méltó örömmel és büszkeséggel tekinthetne. 

Nem lehet abban kételkedni, hogy ifjúsá-
gunk nevelői, ezen alkalmat is örömmel fogják 
fölhasználni arra, hogy a mi Erzsébet király-
nénk, a magyar nemzet életében és hagyo-
mányaiban örök időkre egy imádatszerü, 
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legendárius szent alakká váljék, a kinek neve 
csak áldás szavaival és áliitat érzetével fog 
a késő unokák ajkaira vétetni, mint akár a 
szent István neve, vagy szent Lászlóé, — 
„Kikhez tekint föl az utód erénye: óhajt, 
remél, küzd és imádkozik." 

(Budapest.) Neményi Imre dr. 

e£X«jpX3e 

I R O D A L O M . 

A Gönczy Pál-féle ABC új átdolgozásban 
megjelent a vend tanításnyelvű elemi nép-
iskolák számára, a m. kir. tud.-egyet. nyom-
dában. A könyvben nagyon csinos hat kép 
van. A 94 oldalra terjedő könyvecske ára 
(kötve) 30 fillér; megrendelhető az egyetemi 
nyomdában. (I. Vár., Iskola-tér 3.) Melegen 
ajánljuk a vend iskoláknak. 

Megjelentek és szerkesztőségünkhöz bekül-
dettek: Konesek Gy. József. Az iparfejlődés 
története (a békés vármegyei közművelődési 
egyesület kiadványa); Truppéi Károly. Művészi 
oktatás. Ára 1 korona; Zombory Dániel. Gya-
korlati helyesirás. Ára 20 kr; Thury Sándor. 
Osszehangoztató ABC. Ára bérmentve 20 kr; 
Erdélyi Lipót. Emléklap Libertinv Gusztáv 
kir. tanfelügyelő 30-éves jubileumára; Derne 
Károly. Magyar nyelvtan mondattani alapon. 
Ára 60 kr. — Mihályi Béla kalandjai három 
világrészben, irta Mihályi Imre. Rövid idő alatt 
3. kiadásban jelenik meg a mostani díszkiadás 
100 fejezetben, 1500 kép és műmelléklettel 
ilusztrálva. Előfizethetni rá Mihályi Imrénél 
Pápán. Egy-egy füzet ára 25 kr, havonkinti 
előfizetés 1 frt, negyedévenkint 3 frt, köte-
tenkint 4 frt, az összegnek előre való bekül-
dése mellett. A kötetekhez díszkötésű tábla 
1 frt. Megjelenik hetenkint 4 nagy íven: 
magyar, német, franczia és olasz nyelven. 
Gyűjtőknek három példány után egy tisztelet-
példány. Mutatványszám bárkinek ingyen kül-
detik. — Üdvösség útja. Imakönyv a felnőttebb 
kath. leányok számára. Szerkesztették Bapánek 
Ferencz és dr. Zelliger Vilmos, budapest-teréz-
városi káplánok, a kik a kath. egyházi iro-
dalomnak Ízléses tollú, ismert művelői, s mint 
hitoktatók is gazdag tapasztalatokat gyűjtöt-
tek arra nézve, hogy a hitélet terén kalauzai 
lehessenek a növendékeknek. Az imakönyvet 
a Lampél Róbert czég (Wodiáner F. és fiai) 
adta ki Budapesten. A csinosan kiállított, szép 
képekkel és czímrajzokkal díszített, vászon-
kötésű könyv ára csak 1 frt 20 kr és így 
könnyen megszerezhető a kevésbbé módos 
szülők által is. Ez a szép imakönyv bizonyára 
hamar el fog terjedni a kath. nőnevelő-inté-
zetekben és a családokban. Minden könyv-

kereskedés útján megrendelhető. — Nagy 
Képes Világtörténet 40. füzete, füzetenkint kap-
ható 30 krjával kiadóknál (Révai testvérek, 
irod. int. r.-t. Budapest, VIII., Üllői-út 18.) s 
minden hazai könyvkereskedés útján.— Lampél 
Róbert (Wodiáner F. és fiai) könyvkereskedésé-
ben legújabban a köv. számtani és mértani 
tankönyvek jelentek meg polgári és keres-
kedelmi iskolák számára a legújabb ministeri 
tantervekhez alkalmazva: Képessy, Magyar t 
Zettner: Számtan polgári fiúiskolák számára. 
I. rész I. és II. osztály. Ára 90 kr. II. rész. 
III. és IV. (utóbbi algebrai tananyagával) 
osztály számára. Ara 1 f r t ; Lengyel Sándor: 
Mértan polgári fiúiskolák számára. Szemlél-
tető méréstan I. és II. osztály számára. Ára 
1 frt. Szerkesztő és gyakorlati méréstan III. 
és IV. osztály számára. Ára 80 kr; Lengyel 
Sándor: Algebra felső kereskedelmi iskolák 
számára. Ára 1 frt 20 kr ; Lengyel Sándor : 
Geometria felső kereskedelmi iskolák számára. 
Ára 50 kr; Bogyó-Havas: Kereskedelmi szám-
tan felső kereskedelmi iskolák I. II. és III. 
osztálya számára, két részben. Ára 1 frt 20 kr, 
1 frt 50 kr ; Bogyó-Havas: Politikai számtan 
felső kereskedelmi iskolák számára. Ára 1 fr t 
20 kr; Bogyó-Havas: Hétszámjegyű logarith-
mus és táblák a politikai számtanhoz. Ára 
1 frt 50 kr. — Az Egyetemes könyvtár leg-
újabb füzetei: Keletről, írta dr. Karácson Imre ; 
Indiai történetek, írta Rudyard Kipling, fordí-
totta Zoltán Vilmos; Britanicus, írta Racine, 
fordította Zoltán Vilmos; Márssal társalkodó 
Murányi Vénus, írta Gyöngyösi István; Vörös-
marty Mihály mint drámairó, írta Walton 
Róbert. Megjelent: Szecsányi Antal : Gyermek-
versek. Ára 10 kr. A tiszta jövedelem fele a 
budapesti Tanítók Házának küldetik meg. 
Taschek Gyula áll. polg. és iparisk. rajztanár 
saját kiadásában: Módszertani utasítások a 
táblai előrajzok mintáihoz. Ára 50 fillér. Táb-
lai előrajzok a szabadkézi rajz tanításához, 
polgári és iparos-tanoncz I. és IL osztálya 
számára. — Történelmi könyvtár 87. füzete 
most jelent meg s Varga Ottó Tíz szobor 
czímű művét tartalmazza. Ára a szép kiál-
lítású s gazdagon ilusztrált és kitűnően meg-
írt munkának 40 kr. — A Magyar Könyvtár 
legújabb füzetei a következők: Kisfaludy 
Sándor regéi: Csobáncz, Tátika, Dobozy; 
valamennyi bevezetéssel; Becsky László: 
Amerikába és vissza; Byron: Kain, melyet 
Mikes Lajos fordított magyarra; Tolsztoj: 
Népies elbeszélések, fordította Szabó Endre; 
Coppée: Adós fizess, fordította Tóth Béla. 
Minden szám ára 15 kr, az összes füzetek 
külön is kaphatók, az egész gyűjtemény pedig 
részletfizetésre. Kimerítő prospektust ingyen 
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küld a kiadóhivatal: Wodianer F. és fiai, 
Budapest, Andrássy-út 21. — Gramma Döme 
kir. s.-tanfelügyelő és tanügyi író »Szónokló 
Tanító" czímű könyve 186 alkalmi beszédet 
tartalmaz s 36 ívre terjed. A mű ára (mely 
50 kros havi részletekben is törleszthető) 2 fr t 
60 kr. Megrendelhető Temesvárott a Polatsek-
féle könyvkereskedésben. — Nagy László: 
A gyermekek koraérettségéről. (Az az előadás, 
a melyet a szerző a nemzetközi gyermekvédő 
kongresszuson tartott.) Ara 25 kr. 

Gazdasági ismétlő-iskolák olvasókönyve. I r ta : 
Yaday József nagyváradi igazgatótanító, gaz-
dasági ismétlőiskolák használatára 3949/1899. 
szám alatt ministerileg engedélyezett mű. 
III. kiadás netto ára 44 kr. Kapható a szer-
zőnél Nagyváradon. A gazdasági ismétlőisko-
lák létesítése óta egész irodalom fejlődött ki s 
rövid időközben követte a Benedek-féle müvet 
Vaday és a kunágotaiak müve. Vaday könyvének 
gazdasági olvasmányai 182 oldalra terjednek 
s mindhárom évfolyam egész anyagát maguk-
ban foglalják. Kiváló része a műnek az alkot-
mánytani és polgári rész, mely igen találó 
olvasmányokban tájékoztatja az ifjú nemzedé-
ket polgári feladata felől. A 304 oldalra ter-
jedő vaskos kötet földrajzi, történelmi és 
egészségtani olvasmányai éppen úgy, mint a 
gazdaságtaniak a növendékek felfogásához 
mért népies nyelvezettel vannak írva. Vaday 
egész könyvén átvonul a gyakorlati tanító 
szelleme. 

HITATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minis te r : 

Kinevezte: Németh János oki. tanítót a 
hársfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy 
József letterdi r. kath. isk. oki. tanítót somogy-
vármegyei kir. tanfelügyelőségi to linókká; 
Gardos Miklós oki. tanítót a juszkó-volyai 
áll. el. népisk -hoz r. tanítóvá; Busilla Livius 
oki. tanítót a kapronczai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Pázmány Gyula és Pázmányné-
Paidini Karolin oki. tanítót illetve tanítónőt 
a torontál-bresztováczi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Vieszt Kornélia 
oki. óvónőt a nagyrőczei áll. óvóhoz óvónővé; 
Lukács Katalin oki. kisdedóvónőt a válaszúti 
áilami kisdedóvodához kisdedóvónővé; Szukics 
Hedvig oki. tanítónőt a verespataki áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítónővé; Matirkó Gizella oki. 
tanítónőt a berzeviczei áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Janka Vilma oki. tanítónőt a 
beregszászi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
lm rékné-Cséplő Ilona oki. tanítónőt a kará-

csonyfalvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Hamza István oki. tanítót a szolnocskai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Szigethy Margit 
oki. tanítónőt a kolozsborsai áll. el. népisko-
lához r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Sckmid Vilmos nagybocskói 
áll. el. isk. tanítót a karácsonyfalvi isk.-hoz 
jelen minőségében; Nicka János németpár-
dányi és Weszely Ferencz istvánföldi áll. el. 
isk. tanítókat jelen minőségükben kölcsönösen; 
Boltizsár Zsófia bakabányai áll. el. isk. taní-
tónőt jelen minőségében a csejthei áll. el. 
iskolához; Elgeltz Vilma csejthei áll. el. isk. 
tanítónőt a székelykevei áll. el. iskolához; 
Nigrinyi Vilma székelykevei áll. el. isk. taní-
tónőt a bakabányai áll. el. isk.-hoz; Mikó 
Dániel oki. tanítót a deméthei áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Gál István oki. tanítót 
a brádi áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Csapó Kálmán 
krassószörényvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnokot jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Kimpián Miklós 
klopotivai gör. kath. el. isk. munkaképtelen-
nek talált tanító részére évi 210 fr tot ; Radu-
lovics Péter batyesti gör. kel. munkaképtelen-
nek talált tanító részére évi 280 fr tot ; Bota 
Elek rettegi munkaképtelennek talált gör. 
kath. tanító részére évi 230 frtot; Marghita 
József csudanoveczi munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 250 fr tot ; Ursu 
János kaczai gör. kel. el. isk. munkaképtelen-
nek talált tanító részére évi 260 fr tot ; Lung 
Elek alsócsertési g. kel. el. isk. munkaképte-
lennek talált tanító részére évi 230 frtot; 
Csórán János branyicskai gör. kel. el. isk. 
munkaképtelennek talált tanító részére évi 
230 fr tot ; Gog Illés ördögkuti munkaképte-
lennek talált gör. kel. tanító részére évi 
260 fr tot ; Paszeráriu György vádi gör. kath. 
munkaképtelennek talált el. isk. tanító részére 
évi 210 frtot; Berescu János fogarasi gör. 
kel. el. isk. munkaképtelennek talált tanító-
nak évi 170 frtot; Würth Erzsébet kunszent-
mártoni munkaképtelennek talált óvónő reszére 
évi 170 frtot; Krisian Sándor alsóveniczei 
gör. kath. munkaképtelennek talált el. isk. 
tanító részére évi 150 frtot; Kovács Ferencz 
tiszapüspöki r. kath. tanítónak évi 410 frtot; 
Brüll Salamon kisuczaúj helyi munkaképtelen 
izr. tanítónak évi 430 frtot; Reichard Pál 
borsosgyőri szolgálatképtelen r. kath. tanító-
nak évi 300 fr tot ; Gedey András kisoroszi 
közs. tanítónak évi 390 frtot; Vittkó András 
kravjáni munkaképtelen róm. kath. tanítónak 
évi 200 frtot; Szabó Gyula mezőtelki munka-
képtelen ev. ref. tanítónak évi 300 frtot; 
Biiky Lajos fónói róm. kath. tanítónak évi 
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450 fr tot ; Szmetana József /.ni óvár aljai róm. 
kath. igazgatótanítónak évi 460 fr tot ; Récsán 
Péter sziklási közs. tanítónak évi 350 frtot; 
Gálvony András vavrecskai róm. kath. tanító 
részére évi 240 fr tot ; Randlné szül: Rach-
mayer Katalin mokrini munkaképtelennek 
talált községi tanítö részére 450 frtot. 

Végkielégítést engedélyezett: Dealt Fe-
renczné szül. Egerváry Potemkin Ilona misz-
lókai munkaképtelen áll. óvónőnek 400 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Kiss László somosdi ev. ref. el. isk. volt tanító 
özv., szül. Gergely Polexinának évi 150 frtot; 
Bartók, Ignáez újpesti áll. polg. isk. volt 
tanító özvegye, szüL Pap Irén és 3 kiskorú 
árvája részére együtt évi 564 frtot. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. IÁska Márton felsősunyavai volt róm. 
kath. tanító Márton nevű árvájának a hód-
mezővásárhelyibe; László, Aurél és Kálmán 
nevű árváinak pedig a debreczenibe; néh. 
Karmazin András kiskirvai volt g. kath. 
tanító Irén és Erzsébet nevű kiskorú árváinak 
a kolozsváriba. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Kiss László. 1. Az egyházlátogatási jkönyvet 

(„canonica visita") a hitközségnek vagy akár 
magánszemély számára is le lehet fordíttatni a 
m. kir. ministerelnökség útján. A minister-
elnökség fordító osztálya — mint minden 
európai nyelvre vagy nyelvből — úgy latin 
nyelven is — eszközöl fordításokat. Fordítási 
díjul latin nyelvnél — tört ivenkint, a for-
dító írása szerint — 3 frt van megállapítva. 
A fordítás eszközlését kérheti a fél közvetve 
az illető közigazgatási hatósága útján (egy-
koronás bélyeggel ellátott folyamodványnyal) 
s ezen az úton kapja meg a kivánt fordítást 
annak idején. De kérheti ugyanily folyamod-
ványnyal közvetetlenül is a m. kir. minister-
elnökség fordító osztályától, s ez utóbbi esetben 
sokkal hamarább kapja meg a fordítást szin-
tén közvetetlenül, utánvételes póstaküldemény-
képen. A fordítás hiteles érvényű. Ha esetleg 
személyesen akarna érintkezni ebben az ügy-
ben, Schifter Ferencz segédhivatali igazgató 
úrhoz kellene fordulnia, a ministerelnökség 
hivatalában, (Budapest, I. ker., Vár, Szent-
György-tér.) 2. Másik kérdésére az a válaszunk, 
hogy díjlevele szerint „kétszeres" jár, tehát 
köteles az u. nev. kétszerest (rozsot búzával 
keverve) elfogadni s nem követelhet külön 
felényi búzát és felényi rozsot. — K. P. 
Próbálja a pénzügyigazgatóságnál megföleb-
bezni. — Hackl F„ A tantárgyi különböze-
tekből okvetetlenül vizsgázni kell. így szoktak 

eljárni a keresk. érettséginek középisk. érett-
ségivel való kiegészítésénél. Az ön esetében 
a nem végzett gimn. osztályokból mindegyik-
től kívánhatják a pótlást, mert nem áll az, 
a mit ön mond, hogy a tanítói oklevél 
egyenlő értékű a gimn. matúrával. Forduljon 
kérelmével ahhoz a gimn. igazgatósághoz, hol 
vizsgálatot akar tenni. — Kállai L. Leánya, 
— ki mindig magántanuló volt, a képesítő 
vizsgálat előtt folytonosan betegeskedett s e 
miatt elégséges oklevelet kapott — még 
egyszer szeretne vizsgázni, hogy jobb ered-
ményt mutasson föl. Miért gyötri magát ily 
gondolattal, ha különben is beteges volt. 
Oklevele van, ez följogosítja tan. állás elnye-
résére, csak szerencse kell hozzá. Hiszen ha 
elégséges oklovéllel nem lehetne álláshoz 
jutni, akkor ily osztályzat adásának nem 
volna értelme. A vizsgálat — tapasztalás 
szerint — különben is többbé-kevésbbé kocz-
kázattal jár. Már is kár volt a pályázati alkal-
makat elszalasztania. — J. Geszti. Állam-
segélyben csak okleveles tanító részesülhet. — 
L. J. K. De igen; az Eötvös-alap orsz. ta-
nító-egyesület új alapszabályai egész terjedel-
mükben olvashatók a Magyar Tanítók Naptá-
rában. Helyesen tenné, ha az alapszabályokat 
egyesületük közgyűlésén ismertetné, mint a 
hogy azt Székesfehérvártt Gőbel János tette. — 
Döntés. Tegye meg az „öreg tanító" kedvéért, 
kinek egyébként is igaza van. — Tanügy-
barát. Nem lehet tagja más, csak tanító. A 
meghívást köszönjük. — B. H. Németújvár. 
Nem jár, hacsak meg nem Ígérték. Két frt . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Magyar helyesirás. A Népnevelők Buda-

pesti Egyesülete, tudvalevőleg, azzal a kére-
lemmel járult a közoktatásügyi ministerhez, 
hogy a magyar helyesirás egységesítése dol-
gában rendeletileg intézkedni kegyeskedjék. 
Wlassics minister ezt a kérelmet megfontolás 
tárgyává tette s legközelebb rendeletileg fog 
intézkedni ez ügyben. A rendeletet annak 
idejében közölni fogjuk. 

— Világ folyása a külföldön. Az osztrák, 
birodalmi gyűlés okt. 28-iki ülésében megvá-
lasztotta a delegáczió tagjait. Csehországban, 
a nyelvi rendeletek visszavonása miatt, több 
helytt zavargások voltak. — A dél-afrikai 
hareztérről érkező hirek a búrok vitézségét 
és harczképességét jelentik. A szabadságukért 
és függetlenségükért harczoló búrok és 
oranjeiak már több győzelmet arattak az 
angolok fölött, sőt egy egész huszárszázadukat 
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is elfogták. Az igazságos emberek általános 
óhajtása, hogy bárcsak ilyképen folyna to-
vábbra is ez az egyenetlen harcz! 

— Tanítók fiainak fölvétele a Tanítók 
Házába. Az „Eötvös-alap Országos Tanítói 
Egyesület" folyó évi november hó 19-én meg-
nyitja a Tanítók Háza internátusát; a mely 
internátusban egyelőre 50 tanuló ifjú nyerhet 
fűtéssel és világítással egybekötött lakást. Az 
internátusi díjak havonkint 8 frtosak, 4 frto-
sak és ingyenesek. Folyamodhatnak a buda-
pesti tudomány- és műegyetemen vagy egyéb 
fő- és szakiskolákon jelesen tanuló azon ma-
gyarországi tanítók gyermekei, a kik az 
„Eötvös-alap Országos Tanítói Egyesületnek" 
rendes tagjai voltak vagy rendes tagjai a je-
lenben s ebbeli kötelezettségeiknek az alap-
szabályokban előírt módon és mértékben pon-
tosan eleget tettek. Előnyben részesülnek a 
tanítói egész vagy félárvák és azon megyei 
tanítótestületek ajánlottjai, a mely egyesüle-
tek alapítványi összegeiket vagy annak kamat-
jait már befizették. A Tanítók Háza interná-
tusába magukat fölvétetni óhajtó tanulók az 
Eötvös-alap elnökségéhez intézett s a mult 
tanévről szóló iskolai bizonyítványnyal vagy 
indexeikkel és a jelen tanévre való fölvételt 
igazoló okmánynyal, valamint az alapítványt 
tevő tanítóegyesület ajánlólevelével fölszerelt 
kérvényeiket folyó évi november hó 10-ig na-
ponkint délután 3—5 óra között személyesen 
Józsa Mihály kir. s.-tanfelügyelőnél, a „Tanítók 
Háza" gondnokánál (Szentkirályi-utcza 47. sz. 
alatt) nyújtsák be. Budapesten, 1899 október 
hó 28-án. Az „Eötvös-alap Országos Tanítói 
Egyesület" nevében: Péterfy Sándor, elnök. 
Lakits Vendel, titkár. 

— Egyesületi élet czímü rovatunk egy 
részét, tárgyhalmaz miatt, ezúttal is lapunk 
jövő számára kellett halasztanunk. 

— Az Eötvös-alap elnöksége f. hó 28-án 
fizette ki a Tanítók Háza vételárának második 
részletét: 35.000 frtot. — Annak a fölhívás-
nak, a melyet a tagsági díjak mielőbbi bekül-
désére vonatkozólag lapunk mult számában 
közzétettünk, kartársaink — a kikhez még 
eddig soha sem fordultunk hiába - örven-
detes módon tettek eleget: október hó folya-
mában tagsági díjakból 1100 frt folyt be az 
Eötvös-alap pénztárába. Az Eótvös-alap elnök-
sége ismételten fölszólítja azokat, a kik tag-

sági díjaikat még be nem küldötték, e díjak-
nak november hóban való szives beküldésére, 
mivel az elnökségnek november végén ismét 
7000 frt fizetést kell teljesítenie. 

— Hagyomány az Eötvös-alapnak. Néhai 
Tuszlcan Mayer és neje végrendeletileg 100 
frtot hagyományoztak az Eötvös-alapnak; ezt 
az összeget Tuszkan Valdemár Ikervárról be-
küldötte a vallás- és közoktatásügyi minister-
nek, a ki viszont átfette az Eötvös-alap elnök-
ségéhez. Örvendetes és hálánkra méltó, hogy 
már végrendeletileg is megemlékeznek a taní-
tóság jótékony intézményéről. 

— A Tanítók Háza javára a gyergyói 
róm. kath. tanítóegyesület Gyergyó-Szent-
Miklóson, f. évi november hó 4-én tánczczal 
egybekötött dalestélyt rendez. Műsora: 1. Nagy 
ima-kar. Berecz Edétől. Görög Joachim veze-
tése mellett előadják helybeli műkedvelő höl-
gyek és a tanítóegyesület tagjai. 2. Szép Gacs 
Ilona. Pósa Lajostól. Szavalja Miklós Katinka 
szárhegyi tanítónő. 3. A vándor. Schubert 
F.-től. Énekli Simon Ádám tanító, zongorán 
kiséri Jakab Józsefné. 4. Vihar alatt. Kútkén-
től. Szavalja Pál Albert alfal vi tanító. 5. Románcz. 
Nyizsnyai dalaiból. Éneklik a tanítóegyesület 
tagjai. — Országszerte követésre ajánljuk! Ilyen 
mulatságok nemcsak a nemes czélra jövedel-
meznek, hanem a tanítókat is közelebb hoz-
zák a társadalomhoz. 

— Az elemi iskola tantervéről ír dr. 
Weszely Ödön a Magyar Nemzet közoktatás-
ügyi mellékletén. Idézzük czikkéből a követke-
zőket: „A kik azt hangsúlyozzák, hogy a terv 
egyféle legyen, általános legyen, mindenkire 
nézve kötelező legyen, azok előtt- csak az 
lebeg, hogy a tanterv bizonyos mennyiségű 
tananyagot szab meg s igazságos csak az le-
het, ha mindenkinek egyforma mértékkel 
mérnek. Ez igaz is, helyes is. De ugyanazt a 
mennyiséget más-más módon lehet felosztani. 
Sőt, hogy el lehessen végezni, okvetlenül más 
módon kell felosztani évfolyamokra, ott, a hol 
egy tanító van, ott, a hol kettő van, ott, a 
hol három van, meg ott, a hol még több van. 
Ezt a különböző felosztást a tanító csinálta 
eddig. Csinálta jól-rosszul, a hogy tudta, néha 
saját kárán okulva. Mert a tanítás terve nem 
adott ilyen felosztást, hanem csak óratervet 
minden iskola-fajta számára. Ebben a felosz-
tásban van a siker titka. Itt kell helyesen el-
járni. Ezt mindenesetre meg kellene csinálni 
s a tantervhez csatolva nyújtani. Az anyagot 
csoportosítani kell az osztatlan iskolában. Sok 
anyag nem osztályok, hanem évek szerint osz-
tandó fel. Azaz két osztály is ugyanazt végzi 
az egyik évben, megint közösen tanul a másik 

I évben, de más anyagot. Tehát nem úgy osz-
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tandó be az anyag, hogy pl. III. osztály, 
IV. osztály, hanem: egyik év, másik év. Ennél-
fogva a másik fontos elv, mely tantervkészí-
tésnél figyelembe veendő, a felosztás kérdése. 
Ha az anyag mennyisége egyenlően van meg-
osztva a tantervben minden iskola számára, 
az anyag félosztásának okvetlenül különbözőnek 
kell lenni az osztatlan és a részben s egészen 
osztott iskolában." 

— Ováczió. Az erzsébetfalvai tanítótestület 
díszgyülést tartott Tóth József kir. tanfel-
ügyelő és a gondnoksági tagok jelenlétében, 
mely alkalommal Kis igazgató lendületes 
szavakban emelte ki a kir. tanfelügyelő érde-
meit s ezután Tóth Józsefnek a tanítói 
tanácskozó-terem számára festetett arczképét 
leplezték le. A gyűlést 50 terítékű társas-vacsora 
követte, melyen a tanítótestület érzelmeit 
Vincze Mihály tanító tolmácsolta, a nemzeti 
nevelés lelkes bajnokát s a tanítóknak igazi 
atyját éltetve a kir. tanácsos tanfelügyelőben. 

— Erzsébet-gyümölcsösök. Felejthetetlen 
királynénk emlékének megörökítésére Uhlárik 
Sándor kartársunk (Vizkeletről) Erzsébet-
gyümülcsösök létesítését ajánlja. A létesítés 
módjáról a következőket írja: „A földmívelés-
ügyi m. kir. minister úr minden év őszén 
közzéteszi az állami kezelés alatt levő fais-
kolákból eladásra kerülő gyümölcs - és egyéb 
fákról szóló kimutatást a vásárlási föltételek-
kel. S a hirdetésben (a folyó évi 80.170. sz. 
alatt kelt hirdetésben is. Lásd a Gyümölcs-
kertész folyó évi 19 —20-ik számát) a többi 
között ez áll: „Lelkészek, tanítók, jegyzők 
külön a ministerhez intézendő 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényükre fél-, sőt még 
kedvezményesebb árban is kaphatják a fákat 
és csemetéket. Az ez iránti folyamodványok 
(ez esetben 1900. évi január hó 15-ig) a 
földmívelési m. kir ministerhez nyújtandók 
be". Elvén az alkalommal, benyújtottam kér-
vényemet én is, mely kedvezően el is intéz-
tetett s folyó év tavaszán megkaptam az 
általam kért 30 darab ingyen gyümölcsfa-
oltványt, melyeket elültettem a még őszszel 
kiásott gödrökbe. Örültem a kevés költséggel 
járt fáradságom eredményének. Elneveztem 
fákkal beültetett kertemet „Erzsébet-gyümöl-
csös'-nek azzal a szándékkal, hogy táblát is 
csinálok majd, arra meg _alkalmi verset, mely 
a fák között felállítva fogja hirdetni „Nagy-
asszonyunk" emlékét. A szándékot nyomban 
tett követte. Mutassunk be mi magyar tanítók 
sok ily még tisztább áldozatot Erzébet király-
nénk emlékére, mely, hogy a fáradság gyü-
mölcsét is meghozza, csak a magyar taní-
tóság lelkesedni tudó hadseregének lojalitásá-
tól és akaraterejétől függ. S ha meghoztuk 

e csekély áldozatot, megnyugtat a hit, mely 
által leróhattuk kegyeletadónkat felejthetetlen 
királynénk emléke iránt." Ulilárik Sándor. 

— A római számokról. Több egyesület 
kifogásolta azt, hogy az új tanterv az óra-
számokat már az I. osztályban akarja ismer-
tetni. Pedig, az nagyon helyes intézkedés. Az 
óraszámok épp oly jó szemlélte főtárgyak, 
mint az ujjak és vonások. 4-ig a kézujjak, 
a vonások és a római számok teljesen meg-
egyeznek : I hüvelyt, II szélső, III belső, 
IIII tenyérujjunk van egy kézen; az Y-ben 
is könnyű az öt ujj rajzát fölismerni azon 
összefutó öt egyenes vonásban, melylyel a 
gyermek képmásolni szokta a kezeket, csak 
a 3 belső ujjat kell kitör ülni vagy elhagyni 
rövidség okáért. Ilyformán a X sem egyéb, 
mint két kéz rajza, melyre okvetetlen szük-
ségünk van a tizes ismerete előtt, sőt azután 
is a tíz, mint sokaság leírására. De kiváló 
haszna is van e számoknak. A gyermek érdek-
lődik az óra és időbeosztás iránt s a hány-
szor az órára tekint, gyakorolja magát a 
számfogalmakban, s figyelme azok összetéte-
leire irányul: Y-nél látja, hogy 3 vonás hiány-
zik az ötből, tehát 5 = 2 4 - 3 , úgy VI = 
5 + 1 , VII = 5 + 2 . . . X = 5 + 5. 
Használjuk tehát bátran az óraszámokat, 
mint igen jó segédeszközt számképek meg-
szerzéséhez és begyakorlásához. Dr. Ében. 

— Követésre méltó. A gálszécsi állami 
iskola igazgatója a következő fölhívást intézte 
tanító-társaihoz: Igen tisztelt Kartársak! A 
ki a „Néptanítók Lapja" ez évi 41. számá-
ban megjelent „A tanítókért" és „Az Eötvös-
alap és a Tanítók Háza" czimű czikkeket 
olvassa, lehetetlen, hogy szive be ne teljék 
hálával nagynevű ministerünk és azok iránt, 
a kik a tanítók javára a fönn említett két 
jótékony intézet fejlesztését oly önzetlenül és 
odaadóan munkálják. A Tanítók Háza meg 
van tehát, most már rajtunk a sor kedves 
kartársak, hogy annak föntartását lehetővé 
tegyük. Ezen czél előmozdítása végett mind-
egyikünk kötelessége, hogy erre tehetsége 
szerint némi anyagi áldozatot hozzon. A kit 
az Isten gyermekekkel megáldott, az áldoz-
zon azért, mert könnyen lehetséges, hogy 
ezen jótékony intézeteknek hasznát veszi, a 
kinek pedig nincsenek gyermekei, azért, hogy 
amazokon segítsen. Én a jelen alkalommal 
nem akarom kedves kartársaimat e czélra 
magadóztatni, csak egy dologra akarom 
becses figyelmöket fölhívni. Ugyanis, nem 
tudok magamnak elképzelni művelt embert 
s így tanítót sem, a kinek ne lenne szük-
sége egy naptárra. Bizonyára Önök sincse-
nek a nélkül. Arra kérem tehát Önöket, ne 
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vásároljanak mást, mint a Magyar Tanítók 
Naptárát, melynek ára csekély 40 kr, mert 
ha ezt rendelik meg, úgy az Eötvös-alapot és 
a Tanítók Házát is segítik, tehát jótékony-
ságot gyakorolnak és oly naptár birtokába 
jutnak, mely az Önök ügyeivel foglalkozik és 
melyben sokféle a tanítói pályán előforduló 
dologra útbaigazítást nyernek. En hajlandó 
vagyok a naptárt mindegyikök részére meg-
rendelni, ha akaratukat ezen felhivás felső 
lapján kinyilatkoztatják. Remélem, senki sem 
fogja a „nem"-et mondani. A midőn még 
arra kérem Önöket, ne vegyék e fölhivásomat 
zaklatásnak, mert engem erre csupán az ügy 
iránti szeretet és lelkesedés vezetett, kartársi 
szives üdvözlettel maradtam Gálszécsen, 1899. 
évi október hó 16-án. Andrejkovics Pál, áll. 
isk. igazgató." Ennek a fölhívásnak meg volt 
a kellő sikere. Andrejkovits kartársunk hoz-
zánk intézett levelében még ezeket i r j a : 
„Bizonyára minden vidéken és nagyobb köz-
ségben akad egy-egy tanító, a ki e két jóté-
kony intézetünk iránt érdeklődik. Vegye az 
kezébe az ügyet és ón biztos vagyok felőle, 
hogy a Magyar Tanítók Naptára rövid idő 
alatt elfogy és nem lesz tanító, a kinek asz-
taláról ez hiányoznék s a ki más naptár t 
venne." 

— Jubileum. Tillman Ferencz vaáli kántor-
tanítót rendkivül meleg ováczióban részesítet-
ték kartársai azon alkalomból, hogy nevezett 
45-ik évét töltötte be néptanítói működésé-
nek. Éppen összeesett e szolgálati évforduló 
napja a vaáli róm. kath. egyházkerület őszi 
gyűlésével és így a kör tagjai mindnyájan 
leróhatták tiszteletük és szeretetük kedves 
adóját a derék veterán-pályatárssal szemben. 
Tillman a közel félszázadot tevő működése 
legelső éveitől kezdve mindig egyik legtevé-
kenyebb tagja volt a testületnek. Kiváló nép-
tanítói szolgálatának összes idejét kizárólag 
Vaál mezővárosban töltötte el, a hol annak 
idején atyja örökét vette át. 

— Tanítók Háza. A hunyadmegyei ált. 
tanítóegyesület sztrigy-menti fiókkörének folyó 
év október 5-én Russon tartott őszi ülése 
alkalmával a „Tanítók Házá"-ra a következő 
adományok folytak be: Haló Kálmán és 
Bosenzweig Lázár körjegyzők 1—1 f r t ; Csiszér 
Alajos, Csűrös Antal, Csókán Sebestyén, Ko-
rodán György, László Gyula, Neumann Károly, 
Neumann Károlyné, Oroszy Sándor, Tára 
Pálné, Páska Károly, Szabó József, Szakács 
Jusztin, Tatuleszk Izidor 1—1 korona. Ösz-
szesen: 17 korona. Ezt az összeget lapunk 
42. számában már nyugtattuk. 

— Adakozások. Lapunk szerkesztőségénél 
a következő adakozások folytak be : 1. a 

Tanítók Házára: Palencsáry Mihály (Mlina-
rócz) 50 k r ; Iványi Mihály (Felfalu) 1 f r t ; 
Bozók kerületi tanítók (bek.: Stefcsik Gábor) 
3 f r t ; Lengyel János (Ref.-Kovácsháza) 3 frt 
70 kr (egy tavaszi mulatság jövedelme); P. 
Gy. 30 kr (bélyegekben); Gyuris János 20 kr 
(bélyegekben); Pataki György (Holubina) 
2 forint; 2. az Eötvös-alapra: Lengyel 
János 1 fr t 50 kr (évi tags, díj); Palencsáry 
Mihály 1 f r t ; Torzsai Takarékpénztár-rész-
vénytársaság 1 frt 50 kr. (A torzsai takarék-
pénztár Holzmann Ignácz kartársunk aján-
latára lépett be az Eötvös-alap rendes tagjai 
közé. Holzmann kartársunk megértett min-
ket; így kell a társadalom érdeklődését fel-
költeni a mi nagy nemzeti intézményünk 
iránt, a mely nem csupán a tanítóké, hanem 
a nemzet minden fiáé, a ki tanítóvá lesz. 
Szerk.) Csorba Károly vihnyepeszerényi tanító, 
„annak emlékéül, hogy a Tanítók Háza nov. 
hóban már megnyílik, kötelezi magát addig, 
míg él, havonkint egy koronát (évenkint 12 
koronát) fizetni be az Eötvös-alap pénztárába.11 

Az első koronát már be is küldte hozzánk. 
A fönebb kimutatott összegeket elküldtük 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— A Szathrnáry-alapra újabban adakoz-
tak: Nagy Gábor 20 k r ; 31. tanító 20 kr; 
Mihályfi József 10 k r ; Schwarz Ármin 10 kr; 
Kampler P. Péter 10 k r ; Tarcsafalvi Albert 
1 f r t ; Gáspár Albert 10 kr; Kolozsvári Izsó 
5 k r ; N. E. 5 kr; Tóth Albert 15 k r ; Mihutz 
Ágost 10 kr; Hold I. 5 kr; Pósfai János 
10 kr ; Kun H. 5 k r ; Hoffmann Alfréd 
10 k r ; T. Á. 10 kr ; Cseh Imre 10 k r ; Glück 
Mór 25 kr ; T. I. 5 frt . Ezt a lapunk 35. 
számában kimutatott összeghez hozzáadva, ösz-
szes gyűjtésünk eddig: 2732 frt 82 kr. 

— Gyűlés. A kisküküllővármegyei ált. 
tanítóegyesület dicsőszentmártoni járásköre 
f. é. őszi ülését november hó 16-án Rad-
nóthon tartja. 

— Halálozás. Áchim Ádám esperes, a 
szarvasi polg. leányiskolái társulat elnöke 
Szarvason elhunyt. — Szász Lajos kolozs-
vári ev. ref. kántor és tanító életének 68-ik, 
szolgálatának 42-ik évében, október 24-én 
elhunyt. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Az 1900. évi közoktatási költségve-
tés. (H.J — Az osztatlan elemi iskola kérdése. 
Ember János. — Új eszmék a tanítóegyesületekben. 
Bartha Pál. — Egyesületi élet. — S z ü n ó r a : Halot-
tak napján. Sassi Nagy Lajos. — A nemzeti kegyelet 
temploma. Neményi Imre dr. — Irodalom. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTAN 1 TOK 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 
igaaoló ós az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

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

Kéziratokat n e m adtuilc vissza. 

Népnevelésiink intenzív fejlesztése. 
Mint a hegyi patak, rohanva indult 

meg népnevelésünk. Azonban medre 
nem lévén a nép rétegében kellőleg 
beágyalva, csapongott egyik parttól a 
másikhoz; i t t sziklába ütődve, amott 
zátonyra találva. Harmincz évi folyás 
után, a már-már letűnő századdal, állandó 
irányt látszik vajmi magának. 

Ez állandó irány vagy meder, melyben 
a már anyagilag és szellemileg is meg-
izmosodott népnevelésnek hömpölyögnie 
kell a teljes népműveltség tengere felé, 
a következő irányt jelző oszlopokkal van 
jelölve: 1. mély vallásos és erkölcsös 
érzelem; 2. nemzeti önérzet és haza-
szeretet; 3. értelmes és józan gondol-
kodás; 4. szorgalom és takarékosság. 

Tehát: vallásos, erkölcsös, hazáját szerető, 
értelmes, munkás és takarékos népet nevel-
jünk. Ez legyen a főtörekvés. 

Miután a rendelkezésünkre álló anyagi 
erők arányában extenzíve eléggé kiépült 
népnevelésünk, szükséges, — a míg 
nagyobb anyagi erővel szélesebb arányban 
továbbfejleszthetjük,— a meglevő alapon 
az intenzív fejlődés fokozása. Ennek a kér-
désnek megoldását hagyja a XIX. század 
a XX. századra. Ezt a megoldást pedig 
a XXXVIII. t.-cz. revíziójától várom. 

Falusi népiskoláinkban, sok helyütt, 
még ma 30 év multán sem érjük el a 
czélnak megfelelő eredményt. 

Az eredménytelenségnek kétségkívül a 
rendetlen iskolázásban van a legfőbb oka. 

A jelenleg érvényben levő XXXVIII. 
törvényezikket sokkal több jóakarattal 
és ideálizmussal, mint a köznapi élet-
hez való szigorú alkalmazkodással al-
kották meg. 

A legelső teendő volna megkülön-
böztetni az elemi iskolát — a „nép-
iskolától". Amaz, mint főleg a közép-
iskola előkészítője nem önczélú; emez 
a nagytömegnek, a köznép millióinak 
van hivatva teljes, befejezett népművelt-
séget adni. Második teendő: a nép 
közönyét, hogy ne mondjam — ellen-
szenvét megtörni. Erre pedig a törvény 
holt betűi nem alkalmasak. Legtöbben, 
a kik csak a hivatalos helyiségből és a 
§§-okból ismerik a népoktatást, azt 
hangoztatják, hogy szigorúan végre kell 
hajtani a törvényt és meglesz az ered-
mény. A katonáskodást sem szereti 
a nép, mégis, mert szigorúan végre-
hajtják a törvényt, hát tűri, pedig a 
családot egy-egy munkaerőtől fosztja 
meg 2—3 éven át. Ez igaz, csakhogy 
van egy kis különbség a kettő között. 
A katonát, a míg szolgál, az állam 
ruházza és élelmezi; az iskolás gyer-
meket pedig, a míg iskolába jár, addig 
is a szülő élelmezi és ruházza, — tehát 

i ennek hasznát is kivánja venni gazda-
ságában vagy egyéb munkájában. I t t 

Lapunk 44-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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a törvényt kellene alkalmazni a nép 
viszonyaihoz. 

Mi földmívelő állam vagyunk és az 
is maradunk még jó sokáig. Köznépünk 
nagy zöme földmívelésből él. Részint 
kisbirtokos, ki maga a házanépével 
míveli földjét, részint mint feles vagy 
napszámos kora tavasztól késő őszig 
folyton a mezőn él és a kenyér és 
ruházat megszerzésében családja minden 
tagjának közre kell működnie erejéhez 
és tehetségéhez képest. A földmívesnek 
minden gyermeke, ha meghaladta a 
csecsemőkort, egy kis kapitális, mely-
nek kamatoznia kell a család javára. 
Ezért nem igen nagy barátja a köznép 
az iskolának, mert szegénysége mellett, 
segítségétől is megfosztja. Ezt csak az 
tudja legjobban, a ki közöttük él: a 
tanító. A legtöbb he l jü t t , míg a tago-
sítási törvény életbe nem lépett, a 
közlegelőket fölparczellázták s így most 
minden gazdának külön-külön kell őriz-
tetnie marháját. Legtöbb iskolai mulasz-
tás esik szeptember és októberre; novem-
berre már kevés, deczembertől—április 
közepéig nincs mulasztás, akkor már 
megint kezdődik, május-juniusban pedig 
majd senki sincs iskolában. Egyik tan-
felügyelőnk megpróbálta drákói szigor-
ral büntettetni a renitens szülőket. 
Keservesen megfizették — az igaz — 
a sok büntetést, mérgökben kivágták a 
gyümölcsösöm legszebb fáit, de azért 
munkaidőn még sem küldték gyerme-
küket iskolába. 

Önmaguk a földmívesek adták meg 
javaslatomhoz az eszmét, mondván: 
„Télen szívesen küldjük gyermekeinket 
iskolába akár 18 éves korukig, csak enged-
jék, hogy nyáron használhassuk őket". 

A haza bölcse mondotta egyik beszé-
dében: „A mely törvény a gyakorlati 
igényeknek meg nem felel, a mely törvény 
a szenvedő nép viszonyaihoz nem alkal-
mazkodik, az végre nem hajtható; ha 
végre nem hajtható: akkor eldobandó, 
vagy újjal pótlandó." Hogy az 1868. 

évi XXXVIII. t.-cz. nem felel meg tel-
jesen a földmívelő nép viszonyainak, 
azt minden falusi tanító igen jól tudja. 
Legelső, a mit meg kell változtatni és 
a nép viszonyaihoz alkalmazni: a taní-
tási idő leszállítása 8 hónapról hat 
hónapra. De hogy a tananyag bevé-
gezhető legyen és jobban földolgoztassék, 
a tankötelezettség fölemelendő a minden-
napi iskolában a 14-ik év betöltéséig. Az 
ismétlő-iskola tartson két évig, a 16-ik 
életév bevégzéséig, hetenkint egy egész 
nap (szombat). így is elvégezhetik 
gyakorlatilag, a mit a gazdasági ismétlő-
iskolában tudnia kell egy földmíves 
gyermeknek. 

Szerintem a városi elemi iskola és 
falusi népiskola megkülönböztetendő a 
tanítási anyag beosztásában. A városi 
elemi (normál) iskolákban a tanítás kez-
dődjék szeptemberben és végződjék 
juniusban. Kezdődjék a 6. életév bevég-
zésével és végződjék a 12. életév bevég-
zésével. A „népiskolákban" (falun) kez-
dődjék a tanítás november 1-én és vég-
ződjék április végén. Azonban az intenzív 
nevelés megkívánja, hogy oly hosszú 
időn át a gyermekek ne legyenek kivéve 
a tanító nevelő hatása alól és ki ne 
jöjjenek a fegyelemből, tehát április 
1-től november l-ig minden tanköteles (az 
ismétlők is) vasárnap délelőtt pontosan fel-
jöjjenek iskolába 8-tól 10 óráig. Tíz órakor 
pedig a tanító vezesse őket a templomba. 
Ezt kívánná a falusi földmívelő nép 
nevelésének az érdeke. 

Ujabbi időben a templomkerülés a 
köznépnél is egészen elharapódzott, a 
mi minden esetre a hitélet csökkenésé-
nek a jele. A köznépnél a vallás az 
erkölcs őre. A templombajárás pedig 
a vallásosság külső nyilvánulása. Erre 
már a gyermekkorban kell rászoktatni 
a népet. 

Hogy ápolni kell a vallásosságot, azt 
szóban és Írásban, tanügyi és nemtanügyi 
embertől eleget hallani; de hát tegyünk 
is valamit ennek érdekében. Éppen azért 
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a vasárnapi iskolamulasztás szigorúan bün-
tetendő volna. Ezt a nemzedéket csak 
büntetéssel lehet rákényszeríteni; a jövő 
nemzedéket már nem kell majd bün-
tetni. ha fentebbi javaslatom megvaló-
sulhatna. 

Az új népiskola beosztását pedig 
következőleg látnám czélszerűnek: 

I. Alapvető tanfolyam. Ez állana 2 
osztályból. Első osztály 7 és 8 évesek, 
második osztály 9 és 10 évesek. Ezen 
tanfolyamban a beszéd- és értelem-
gyakorlatok a legszélesebb szemléleti 
alapon, vegyes ajkú iskolákban a magyar 
beszéd elsajátítása, irás, olvasás és 
számolás fejben a 100-as számkörben 
tanítandók. 

II. Továbbképző tanfolyam. Ez lenne 
a tulajdonképeni népiskola. Állana 4 
osztályból. Harmadik osztály 11 évesek, 
negyedik osztály 12 évesek, ötödik 
osztály 13 évesek, hatodik osztály 14 
évesekből. I t t venné kezdetét a tulaj don-
képeni tanítás. 

A már előbb jól megvetett alapon 
teljes sikerrel tanítható nyelvtan, fogal-
mazás (a földnhvelő életében leggyak-
rabban előforduló Írásművek), szám- és 
mértan, földrajz, történelem, természet-
rajz (hasznos és kártékony állatok, 
mérges és hasznos növények, ásványok, 
melyek a földmívesre nézve hasznosak), 
természet- és vegytan (a mezei gaz-
daság köréből), történelem, polgári jogok 
és kötelességek, egészségtan (leányoknál 
tekintettel a kisdedápolásra). Ének, rajz 
és torna-gyakorlat minden osztályban. 

S a míg a rendetlen iskolázás mellett 
8 hónapi munkával 6 -év alatt jóformán 
semmire sem mehetünk, így a hathónapi 
tanítással 8 év alatt rendes iskolá-
ban fényes sikert tudnánk fölmutatni. 
Huszonötéves tapasztalatom azt mutatja, 
hogy a falusi földmíves gyermek akkor 
lenne leginkább tanítható, mikor ki-
marad a mindennapi iskolából, t. i. 12 
éves korában. 

A népiskolánál nem az a fő, hogy miből 

mennyit tanítunk, hanem a „nép nevelése". 
Ez pedig csak úgy vezet sikerhez, ha a 
növendék minél hosszasabban van a tanító 
nevelő hatása alatt. 

A népoktatási törvény ily módosítá-
sával remélek én teljes sikert elérhetni 
a népiskolával falun. így nem fogja a 
nép reá nézve nyűgnek, káros intéz-
ménynek nézni az iskolát, ellenségének 
a tanítót. Gyermekeit használhatj 
mikór szüksége van reá; nekünk is elég 
időnk van a 8 tanítási év alatt nem-
csak a szükséges ismeretek elsajátít-
tatására, hanem — a mi fő — a jó 
irányú nevelésre is, a mire éppen a 
kamasz korban kell legnagyobb gondot for-
dítani. Míg a mostani rendszerrel az 
if jú éppen akkor nincs a tanító hatása 
alatt, s a sihederek hamar kiverik fejé-
ből, kiölik szivéből azt, a mit nagy 
kínnal belecsepegtettünk G év alatt. 

A tanítóság nagy zömének jövedelmét 
ma is a községtől vagy az egyháztól 
nyert földjövedelem szolgáltatja. Szívesen 
föláldozná akármelyik a vasárnapját 
minden nyáron az iskola érdekében, ha 
a nyári munka idején szabad ideje levén, 
földjét házilag megmívelhetné. 

A gazdasági oktatást is csak úgy 
látom sikeresen megoldva, ha nemcsak 
magyarázza a tanító a népnek, hogy 
így kell. meg amúgy kell; hanem kis 
birtokán „minta-gazdaságot" folytatva, 
példával mutatja meg az okszerű gaz-
dálkodást. A példa ékesebben beszél 
minden Demostenesnél. A földmívelési 
minister úr minden megyében állít föl 
minta - parasztgazdaságot a czélszerű 
gazdálkodás hasznának szemléltetésére. 
Ez igen szép és czélszerű, de minden 
megyében csak egy lap; míg, ha a taní-
tóknak szabad idejük lenne földjeik ok-
szerű megmívelésére, 50 minta-gazdaság 
is lehetne egy megyében. És a tanító jól 
vezetett minta-gazdaságával többet hasz-
nálna a földmívelő népnek, mintha 
minden télen fölolvas 50 kötet gazda-
sági könyvet. 

4 5 * 
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Még csak egyet akarok megemlíteni. 
A tanfelügyelők irodai munkáját apasz-
szák, mert a tanfelügyelőnek — Eötvös 
szerint — nem az irodában, hanem sze-
keren kell laknia. Ruházzák föl bün-
tető hatalommal, mint a pénzügyigaz-
gatót a renitens elöljáróságokkal szem-
ben, s akkor lesz rendes iskoláztatás. 

(Maroscsucs.) Szabó Gyula. 

Az évzáró vizsgálatokról. 
Fodor Ignácz, solti kedves kartársam a 

„Néptanítók Lapja* 29. számában az évzáró 
vizsgálatok eltörlése tárgyában ír. Nem akarok 
e fontos jelentőségű kérdésnél sem ellene, 
sem mellette szólani, csupán az évzáró vizs-
gálatok gyakorlati hasznát próbálom meg 
kimutatni. 

Felállítom tehát először is az alapigazságot. 
Minden dolog, de főképen minden újítás, 
mely a régi úzus vagy a régi rendszer helyébe 
lép, csak akkor válhat szükségessé és lehet 
belőle paragrafus, ha a mellette szóló érvek 
sokkal nagyobb súlylyal nehezednek a dolog 
lényegére, mely esetben a két vélemény 
szembe kerül egymással s az utóbbi az előbbenit 
megdönti. 

De csupán az, hogy újítsunk, mert meg-
úntuk a régi módit járni s talán unott is 
megszokottságánál fogva, még nem teszi 
szükségessé valaminek az eltörlését. 

Az évzáró vizsgálatok eltörlésének legfőbb 
indító oka az, hogy a tanító egyszer egy 
évben növendékeivel való nyilvános szereplése 
által a közönség bírálatának ki van téve. S 
itt mindenféle verziók kerülnek szárnyra, 
hol a tanító ellen, hol a tanító mellett, de 
sohasem a tanuló gyenge tehetségei vagy 
mulasztásai szerint biráltatnak meg a dolgok. 
És hogy ezt elkerülje a tanító, legtöbbször 
a bemagolás útján, a vizsgálaton való szere-
peltetésre készít elő s azért sokszor megesik, 
hogy a lámpalázas tanuló mégis cserben-
hagyja. Sőt megesik, hogy „rossz tanítóés 
„jó tanító"- féle fogalom származik vizsgálat 
után oktalanul, mely többé-kevésbbé rontja a 
tanítói tekintélyt, kivált ha ezt a gondnok-
sági tag urak hivatalosan terjesztik azért, 
hogy ők is mondjanak valamit s a laikus 
közönség szakértelmet konstatáljon náluk. 
De legkicsucsosodóbb érv az eltörlésre a 
beemlézés meggátlása, mint olyas valami, a 
mi csupán a látszatnak dolgozik, az értelem 
szabad mozgását gátolja s a tanulót inkább 

alakoskodó szűk látkörüvé teszi, mint világo-
san gondolkozóvá. 

Vájjon a vizsgálatok-e az okozói? Nem a 
hiányos szakfelügyelet ? (? Szerk.) — A vizsgá-
latok mindig olyanok, a milyen a tanító egyéni-
sége, a ki ha nem csinál lelkiismereti kérdést 
belőle, az egyedül az ellenőrzésnek tudandó be. 

Lássuk az okokat: 
Hazánk tanítói karának nagyrésze megért 

arra, hogy az évzáró vizsgálatok nélkül is épp 
oly jól megoldja hivatását vagy még jobban, 
mint azzal. De nem teszi. Mert elhiszi-e 
kedves kartárs úr, hogy legalább 10Vo-a e 
szakbelieknek hivatottságból volna tanító ? a 
ki azért adta magát e pályára, mert szereti 
a foglalkozást és gyönyört találva a kicsinjek 
művelésében, lelki vágyait elégíti ki vele ? 
Oh nem! De ha ez állana is ? — akkor még 
mindig 90% az a nagy tábor, a mely a 
hivatással kenyeret keres s csak azért tölti 
azt be, hogy élni tudjon, — tehát hivatalból s 
nem hivatottságból tanító. Tán a komolyan 
vett életnek tanít e nagy többség ? S a külső 
ráhatások megengedik másként tenni ? . .. Tán 
a szivén hordja, hogy a gyermek, ki 
4-—6 éven át egy levegőt szívott vele, az 
életben tökéletes legyen ? . . . 

Nem! Ezt csak elhitetjük magunkkal; ezt 
csak szeretnők tulajdonunkul tudni, hogy a 
középszerűségen felül emelkedve, megközelít-
sük az eszményi tanítót, a ki nagy, magas 
felettünk; s a ki azért tanító, mert más 
lenni nem tud: lénye, ösztöne, természete 
tanítóvá teremtette. É légkör világában ékes, 
illatos a mező neki, e kívül pedig puszta, 
kopár a táj s az ő lelke beteg. Ha mind 
ilyen, azaz habár fele részét ez óriási tábor-
nak számlálhatnék ide, drága honunk boldog 
volna, nem kellene sem szülői ellenőrzés, 
sem felügyelet, de még rendelet sem, mert 
az eredmény túlemelkedve mindenen, a mi 
nagyságunkat az ifjú nemzet fényesen igazolná. 

Mi azonban anyagiak vagyunk. Hivatalból 
űzzük e szent foglalkozást, s ha akad egy-
némely közöttünk, ki az eszményi tanító 
közelébe jut, ez is, míg czélját elérné, össze-
roncsolódik az élet súlya alatt, a bántódások 
kedvének szárnyát szegik a szárnyalni akaró-
nak, s még ifjan, mielőtt nemzetének hasz-
nálni tudott volna, lesz belőle agg. 

Azért jó, ha van zárvizsgálat, mert egy-egy 
kis ösztönzést kap a tanító a kitűzött czélt 
megvalósítani, hol egyúttal alkalma nyílik 
bebizonyítani, hogy ha pályáját hivatalból 
tölti is be a hivatottság helyett, a bérre 
azért rászolgál. A szülők ellenőrzése tehát 
bírálat, de biztosíték is. 

Es nevezzük ez állapotot még mindig 
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hazánk tanügye egészséges állapotának, 
mert a kötelességérzet és képesség meg-
van e táborban, az eredmény a látszatot 
jóval felülmúlja és a vizsgálatot sikerei 
összegének tekintik. Hogy néhol mulasztások 
követtetnek el, az nem a tanítók hibája, 
mert a ki munkást tart, ügyeljen is rája. S 
tudjon is felügyelni... 

Kedves kartársam azt állítja, hogy a zár-
vizsgálatok rontják a tanítói tekintélyt. Váro-
son ezt sem ismeri el, pedig 30—40 tanító 
között nehezebb nemes versenyt tartani, 
mint 1 — 2-vel szemben. Hát fordítsuk meg 
ez állítást és mondjuk: „A zárvizsgálatok 
emelik a tanítói tekintélyt falun és városon 
egyaránt", mert hányszor van eset, hogy a 
tanító megjelenése, külsőségei nem keltenek 
rokonszenvet a közönségben, azonban eljön 
a vizsgálat ideje, növendékei között előnyösen 
mutatja be magát, a gyermekek szeretik, s a 
hallgatóság, mely birálni ment oda, lelke-
sedve jön el és így beszél: „Nem szép ember, 
nem is kellemes modorú, de jó tanító !" 

Vájjon hol érhette volna ezt el a tanító 
másutt ? És hol történhetik ez hamarább meg, 
mint falun ? Sőt ha mást egyáltalán nem is 
ismerünk el, de azt el kell ismernünk, hogy 
a zárvizsgálatok az évi tananyagot föltétlen 
átismételtetik, a mi kizárólagos és elvitatha-
tatlan előnyük. 

Vájjon tennők-e ezt a zárvizsgálat tudatá-
nak hiányában és tennők-e mindnyájan? 
Tenné-e falun a felekezeti kartársak nagy-
része, ha beáll a tavasz s a mezei teendők 
tanítót és tanulót munkába hívnak s az év 
bezárására komolyan nem kell gondolni ? 
Tennők-e akkor, ha a tanfelügyelő január-
februárban meglátogatta osztályunkat, s tud-
juk, hogy nem jön el többször? 

Látni való: valamint nem mind arany a 
mi fénylik, úgy nem minden olyan, ha belül-
ről nézzük, mintha kívül állunk rajta és 
onnan is szemlélődünk. Nem is szólva a közön-
ségről, pedig most is az a bajunk, hogy nincs 
tanítói közszellem benne: hideg közöny zsib-
basztja ezer és száz helyen a tanügyet s az 
csak sinlik a jobb jövő reményében és nincs 
varázserő, mely apát és anyát meghatva, 
magasabb rendeltetésének tudatára helyezné 
önteste és vére iránt. Nem jött meg még a 
kor, mely oda érlelte volna a felfogásokat, 
hogy „az egyik emberi kornak kötelessége 
az utána jövő nemzedék életét könnyíteni 
meg, s ez elől nem térhet ki, mert úgy se 
tehet ennél többet." 

A zárvizsgálatok volnának hivatva a szel-
lembe szikrát dobni, de azok aẑ  utóbbi 
időben csakugyan összelapultak. És ez a 

bajuk. Tehát fokozni s nem eltörölni kellene, hogy 
a nevelési elvek annál kihatóbbak lennének 
s kiválóképen falun. Jelentőségüket az elöljá-
róság és tanfelügyelő emelhetné a nép előtt. 
Komolyságuk a tapintatos ellenőrzés volna, 
mely felülemelkedve a kontár bírálókon, 
nemzeti játékokban csúcsosodnék ki s min-
dig fényes, megható ünnepben végződnék. 

A gyermeki lélek 6 —10 évig még az 
érzéki világban él: nem aggódik, nem 
törődik a jövővel. Az csak mesebeszéd, 
hogy ő másnak, mint a vizsgálatnak tanulna, 
legfölebb szüleinek akar örömet szerezni, s a 
tanítói kényszernek engedve, elfogadja a kül-
hatásokat, de hogy ezeket meg is tartsa, 
mint becses gyűjteményt, arra nem gondol. 
Éppen azért egyszer egy évben neki nyilvá-
nosan be kell számolnia, mely alkalommal 
belássa, hogy az, a mire őt tanították, nem 
haszontalan és a mi egész éven lüktetője 
volt, munkára ösztönözte: a vizsgálat csak-
ugyan bekövetkezett. És ez természetével meg-
egyező. A kortársaival való versengés meg-
felel gondolatvilágának és gyönyört talál benne. 
Különben üresnek találná az egész dolgot, 
mely lelkében nyomtalanul tűnne el. De 
annál nagyobb önbizalmat és kötelességérze-
tet kelt, minél előkelőbb hallgatóság előtt 
állotta ki a kis életpróbát. 

íme, ha más egyébért nem, már ezért is 
fenn kellene tartani az évzáró vizsgálatokat az 
alsó osztályokban. Hazánkban nem az a baj, 
hogy nincs elég iskola, hanem az, hogy 
a közoktatási törvény nincs elég erélylyel 
keresztülvive. Lényegesebb a szakfelügyelet 
megvalósítása, mint 5—6 iskola felállítása 
egy-egy vármegyében, mert áll az az alap-
igazság, hogy „inkább kevesebb és jó, mint sok 
és hasznavehetetlen.11 

(Balassagyarmat.) Kiss l'Jndre. 

3© 

Az idei gazdasági tanfolyamokról. 
E lap 28-ik számában Gönczi Ferencz „az 

idei gazdasági tanfolyamokról" czímen egy 
czikket közölt, a miben ismertette, hogy minő 
irányt követtek a tanfolyamokra nagy szám-
ban jelentkezettek fölvételénél és miért tet-
ték azt. 

A sok oldalról igénybevett lap teréhez 
mérten, nem foglalkozhatom sem a G. F. 
által hangoztatott irány helyességének bizo-
nyításával, sem a különféle helyen tartott tan-
folyamok egyik vagy másik előnyeivel, hanem 
ezek helyett tapasztalataimból néhány oly 
körülményt, mintegy közóhnjt kivánok föl-
említeni, melyet a hivatalos jelentések elhall-
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gatnak s a melyet pedig jó lesz jövőre figye-
lembe venni. Ilyenek: 

1. Bármilyen nagyszámú is lesz a jelent-
kezők csoportja, egy földmíves-iskolánál csak 
egy ízben tartassák 4 hetes tanfolyam. Ke'szség-
gel elhiszem s gondolom, hogy a földmíves-
iskolák tanárai közül több helytt és többen 
is szivesen vállalkoznak arra, hogy két izben 
tartassák tanfolyam, mert egyfelől szerénysé-
gük, másfelől más érdek is ezt diktálja, de 
elgondolva a különféle és számbavehető körül-
ményeket ; tudva és méltányolva azt, hogy a 
nyári melegben a szellemi munka, az órához 
kötöttség stb. stb. mily teher az előadóra is, 
meg a hallgatóra is, a további részletezés és 
bizonyítgatás fölemlítése nélkül is világosan 
áll, hogy egy izben elég egy 4 hetes tanfo-
lyam egy intézetnél. Hátha még figyelembe 
veszszük, hogy az intézet kebli ügyei is adnak 
elég dolgot és elfoglaltatást, ha azt lelkiisme-
retesen akarja ellátni az illető ? ! 

2. Tartassák fenn az a helyes élv és irány-
zat, hogy a tanfolyamokra vegyesen és a mi-
nistei-iumban osztassanak fél. 

Azt az ellenvetést, hogy a hegyes völgyes 
vidéken mőködő tanító Kecskeméten vagy 
Csákóvártt, a torontáli és biharmegyei Pápán 
vagy Algvógyon nem lát és nem tanulhat 
olyanokról, a miket otthon értékesíthet, mert 
mások a talajviszonyok, mások a termények és 
megmívelési eszközök stb elfogadhatónak 
nem tartom. Mert: a) a gazdasági tanfolyam-
nak nem az s nem is lehet az a czélja, hogy 
4 hét alatt tisztán gyakorlati dolgokra és a 
gyakorlatban azonnal alkalmazható ismeretekre 
tanítson. Ugy észleltem s úgy is van az jól, 
hogy a fődolog itt az elméleti képzés úgy az 
állattenyésztés, mint a-gazdaságtanból, kiegé-
szítve — igen természetesen — gyakorlati 
bemutatásokkal. Megfordítva, hogy több legyen 
a gyakorlat s kevesebb az elmélet, nem is 
kivihető, de nem is szükséges, mert senki 
sem teljesen kezdő a jelentkezetlek között. 

A bemutatott és megszemlélhetőkben gaz-
dag és változatos előadás megértése, azután 
megtanulása és elsajátítása a fődolog a tan-
folyamokon, inert Gr. F. szerint is s szerintem 
is „az ott szerzett ismereteket a helyi viszo-
nyok szerint, mily módon és mily mértékben 
alkalmazni, mindenkinek megszabja a saját 
józan esze." Újításokat kezdeni a tanfolya-
mokról hazatérteknek nemcsak merész vállal-
kozás lenne, hanem koczkára tenné a tanító 
ebbeli tudományát, tekintélyét és testi-lelki 
erejét. Lassankint és csak a létező állapotokon 
kell javítani s a javításra másokat is rábírni, 
mert ha valahol szükség van a tanítói tapin-
tatni, akkor a mezőgazdaság és állattenyész-

tésnél különösen van, hisz tradiczionális dol-
gokat sem elméleti, sem gyakorlati ismerettel 
nem lehet s nem is kell hirtelen reformálni. 

b) Helyes a beosztásoknál követett irány 
azért is, mert a különböző vidékekről, külön-
böző jellegű iskoláktól összekerült tanítók 
megismerkednek egymással, egymás tanügyi 
viszonyaival, népszokásokkal stb. stb. Az or-
szágos jellegű dolgok fölött (pl. Tanítók Háza 
stb.) eszmét cserélhetnek. Hogy ezekből mily 
nagy haszon van, azt egykönnyen meghatá-
rozni is bajos. 

Azon jogos ellenvetés, hogy a távolabbi 
vidékről jött tanító is csak annyi segélyt 
kapjon, mint a közelben levő (ilven pedig 
egy-kettő okvetetlenül szükséges), figyelembe 
veendő, de nem olyan lényeges indok, hogy 
azért ez iránytól el kelljen állni. Határozottan 
tudom, hogy az idei tanfolyam a torontáliak-
nak majdnem annyiba került, mint az erdé-
lyieknek. 

Tény. hogy az 50 frt nem elég, de a ki ta-
nulni megy és a hallottakat akarja is, tudja 
is felhasználni, annak megéri, hogy sajátjából 
is áldozzon valamit. 

3. Az állami vagy nagyobb magán minta-
gazdaságok, pl. ^Mezőhegyes, Zsombolya stb. n eg-
látogatása okvetetlenül felkarolandó. 

Gondolom s tudom is, hogy ez újabb költ-
ség lenne az államra, éppen így a hallga-
tókra és tanárokra is, de ez a költség sok-
szorosan megtérül a látottakban, az ez alka-
lommal szerzett ismeretekben. Ha a nagym. 
kormánynak volt, van és lesz költsége a kül-
földi és hazai kisgazdák ingyenes odavite-
lére és ellátására, akkor a tanítóktól sem kell 
sajnálni e csekély költséget. Hisz az ilven 
alkalommal és a nagyobb gazdaságokban 
látottak elmondása alapján indulhat bele a 
tanító a köznéppel a gazdasági dolgok meg-
beszélésébe s vezetheti azután rá arra, hogy 
saját kis körében ezt, meg amazt így vagy 
úgy csinálja. Érdeklődést másképen a tárgy 
iránt kelteni sem lehet. 

4. A gazdasági tanfolyamok tanárai, előadói 
lehetőleg egy könyv (akár Tormay, akár 
Gáspár, akár más) iránya szerint haladjanak. 
A ki volt ilyen tanfolyamon, a ki ismeri és 
tudja, hogy úgy az állattenyésztés, mint a 
mezőgazdasági ágra nézve mennyi a ve/ér-
fonál és más könyv; ha próbálta, hogy e sok 
könyv között eligazodni mily nehéz, annak a 
fenti óhajt nem kell részletesebben bizeuyí-
tani. Az elfogadott könyv iránya szerint 
aztán az előadó kibővítheti, fűszerezheti a 
tárgyat, a hallgató pedig az előadottakból 
jegyezhet. 

5. Adassék elő a gazdasági ismétlő-iskola 
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mikénti szervezése, kezelése, fentartási módozata 
stb. Ezt annyival is inkább meg kell tenni, 
mivel a hány tanító, a hány iskola, annyiféle 
irányt követ. Egy sincs tisztában sem a szer-
vezés utáni teendőkkel, sem a tárgy- és munka-
körrel, mert a gazdasági ismétlő-iskola szer-
vezete és tanterve éppen a lényeget illetőleg 
nem ad felvilágosítást, pl. miként oszsza be a 
tanulókat év, vagy képzettség szerint, (mert 
II., V., VI. osztályt végzettek is vannak), kié 
legyeb a kert jövedelme stb. stb. 

Ezen tárgy előadását akár a földmívelés-
ügyi. akár a közoktatásügyi ministerium olyan 
két hivatalnokára bíznám, a kik ez ügygyei 
behatóbban foglalkoztak. Nem látok a végre-
hajtásában semmi akadályt, mert ha egyszer 
meglátogatnák a tanfolyamot, ez pedig <haj-
tandó, akkor pár óra alatt elő lehetne adni. 
Az erre fordított költség és fáradság megté-
rülne abban is, hogy a hallgatók szorgalmá-
ról, buzgóságáról stb. stb. meggyőződést sze-
reznének, valamint a tanárokról is s így a 
netáni bajok orvoslása is könnyebb lenne. 

(Torda-Stent-Lá&zlój Borbély József. 

— Levél a szerkesztőhöz. „A krassó-
szörénvmegyei tanítóegyesület képviseletében 
az Orsz. Bizottság augusztusi gyűlésén részt-
vettem s ott alkalmam nyilt a „Tanítók Háza" 
és „Eötvös-alap" ügyét, módosult viszonyát 
részletesen megismerni. Már akkor elhatá-
roztam, hogy szerény tehetségem szerint én 
is mindent el fogok követni a magasztos ügy 
előbbvitelére. Erre az első alkalom a karán-
sebesi tanítói járáskörnek szeptember 25-én 
tartott gyűlésén nyilt. Én itt az ügyet ismer-
tettem úgy, a mint azt az Orsz. Bizottság 
gyűlésén s az új alapszabályokból magam is 
megismertem. Igyekeztem minden erőmmel 
és tehetségemmel kartársaimat az ügynek 
megnyerni. Igyekezetem nem is maradt 
siker nélkül, mert mindjárt ott a gyűlés szín-
helyén évi 3 korona tagsági díj fizetésének 
kötelezettsége mellett beléptek: Schäff'er Anna, 
IÄnkh Angela, Wüler Julia karánsebesi áll. 
isk. tanítónők és Bied Laura karánsebesi áll. 
óvónő; továbbá 50 korona tagsági díjnak 10 
koronás évi részletekben való lefizetésével: 
Donszki Lukács karánsebesi polg. isk. igaz-
gató, Auspitz Lipót, Gaál József, Beja Eugenia, 
Nemes Sándor karánsebesi áll. polg. s illetve 
áll. elemi iskolai tanítók, Fiáth Mózes bukini, 
Gábriel Zakariás körpai és Miklóssy János 
möruli községi tanítók. Az eredmény, tekintve 
hogy a gyűlésen mindössze 30 tanító volt 
jelen s azok közül is egy pár már régebbi 
idő óta tagja az egyesületnek, elég szépnek 

mondható. Azóta már Schäffer Anna, IÄnkh 
Angela, Biedl Laura és Willer Julia a 3—3 
koronát a folyó évre, Bonszki Lukács és 
Nemes Sándor az első 10 koronás részletet 
nálam le is fizették s én azt. összesen 16 
forintot, a mai postával Schmidt pénztáros úr 
czímére elküldtem s gondom lesz a többinek 
is a beszedésére. Ez az eredmény engemet 
arról győzött meg, hogy egy lelkesítő beszéd 
közvetlenségével nagyobb hatást ér el, mint 
3 jó czikk; azért talán nem volna fölösleges, 
ha a Néptanítók Lapja az egyesületek veze-
tőségeit fölhívná, hogy azok a járáskörökben 
egy-egy alkalmas embert az ügy alapos tanul-
mányozásával és a legközelebbi gyűlésen való, 
lehetőleg szabad előadású ismertetésével 
bíznának meg, mert a tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a jó c/ikket sem olvassa el mindenki, 
de a lelkesítő beszéd közvetlen hatása elől 
nem térhet ki senki. Még csak azt kivánom 
megjegyezni, hogy az itt fölsorolt új tagok 
egyhangúlag azt kívánnák, hogy mikor köte-
lezett tagsági díjuk első részletét lefizették, 
kapnának egy nyugtául nem szolgáló fölvételi 
s illetve „tagsági jegyet". Ha a t. Szerkesztő 
úr ezt a szerény kívánságot teljesíthetőnek 
találja, szíveskedjék közreműködni, hogy az 
teljesüljön is. Melyek után maradtam a t. 
Szerkesztő úrnak, Karánsebes, 1899 október 
8-án, kész szolgája: Nemes Sándor, állami 
népiskolai tanító." — Ezekhez a sorokhoz a 
következő megjegyzéseket csatoljuk: Mi is 
azt tartjuk, hogy a gyűléseken egy-egy lel-
kesebb kartársunknak kell úgy a Tanítók 
Háza, mint az Eötvös-alap ügyét ismertetnie 
s erre már a székesfehérvári gyűlés alkalmából 
is fölszólítottuk és itmételten fölkérjük az 
egyesületek és járáskörök t. elnökeit, szíveskedje-
nek intézkedni, hogy a gyűléseken az Eötvös-
alap és új alapszabályai ismertetve legyenek. 
A mi a „tagsági jegyekre" vonatkozó kérelmet 
illeti, ezennel tudomására juttatjuk azt az 
Eötvös-alap elnökségének. Szerk. 

= Hivatalos felliivás Tóth István poklos-
telki állami elemi iskolai tanító úrhoz. Ura-
ságodat vallás- és közoktatásügyi minister űr 
ő nagyméltósága áthelyezte a brádi áll. el. 
iskolához. Biharmegye kir. tanfelügyelőjétől, 
a kit az áthelyezési okmány kiadása végett 
megkerestem, azon értesítés érkezett, hogy 
tanító úr sem Poklostelkén, sem Biharmegye 
más iskolájánál nincs működésben. Lakóhelyét 
nem tudván, itten szólítom fel, hogy a brádi 
állomás elfoglalása végett nálam mentől O o 
elébb jelentkezzék. Déván, 1899. október 
hó 27. Béthi Lajos, kir. tanfelügyelő. (Mult 
számunkban már nem közölhettük, mert a 
kiadóhivatalnak küldetett be. Szerk.) 
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A búrok népoktatása. 
Az angol-transzváli háború elég érdekes-

séget kölcsönöz arra, hogy a transzváli búrok 
népoktatásával megismerkedjünk. 

Az afrikai angol hódítással és terjeszkedés-
sel megszűnt e vidéken a hollandi uralom, 
így keletkezett azután a délafrikai Transzvál 
köztársaság, melynek legnagyobb részét a 
hollandi eredetű boérok vagv búrok lakják. 
A 60 év előtt lefolyt búr szabadságharczban 
nemcsak az anya államtól, de a mindinkább 
erősebbé vált angol befolyás alól is függet-
lenítették magukat. Az angoloknak nem ez 
az első háborujok, melyet a békés búrokkal 
vívnak. Mert 1884-ben ismételten megkísérel-
ték a búrok leigázását, de hasztalanul. A 
búrok akkor rendkívül véres csatákban kény-
szerítették az angolokat a köztársaság füg-
getlenségének az elismerésére. Ekkor lépett 
tehát a transzváli köztársaság a konszolidált 
államok sorába. 

Ezt az államot igen életrevaló flamm nép 
lakja, mely földmívelésből, állattenyésztésből és 
bányászatból él. Az ipar kezdetleges fokon 
áll. A transzváli aranymezők ma is igen sok 
idegen elemet csalnak e távol fekvő köztár-
saságba. Lakosai kétfélék; benszülöttek (In-
landers) és bevándorlottak (Uitlanders). Az 
összes lakosság nem több 250 ezernél, mely-
ből búr kimutatás szerint 40 ezer az angol. 

Transzvál népoktatását az 1892. évből való 
népoktatási törvény határozza meg, mely, 
tekintve az ottani különös viszonyokat, eléggé 
jónak mondható. Az általános iskolai kényszer 
a 7-ik életévvel veszi kezdetét és csak 3 évig 
tart. Ez az általános alsó-oktatás (standard). 
A felső népiskola, vagyis a középoktatás 
(middelbaar < nderwijs), mely szintén három 
osztályú, már nem kötelező. A tulaj donképeni 
elemi népoktatás tantárgyai a következők: 
biblia, olvasás, irás, számolás, hollandi nyelv 
(diktandó, helyesírás), Transzvál és Dél-Afrika 
földrajza, hazai történet, ének és szavalás. 
Yan ezenkívül a 3. osztályban hetenkint 1 — 1 
angol beszélgetési óra. A felsőbb népiskolák-
ban az angol nyelvet már jobban kultiválják. 
Az első osztályban 1—1, a második osztály-
ban 2—2, a harmadikban 3—3 órában gyako-
rolják az angol nyelvet. A felsőbb népiskola 
tantárgyai: biblia, olvasás, irás, számvetés, 

hollandi nyelv (diktandó, nyelvtan, elemzés, 
fogalmazás), általános földrajz, egyetemes tör-
ténelem (különös tekintettel Dél-Afrika tör-
ténetére), szavalás, ének, torna és rajz. 

A mostani angol-búr konfliktus angol ulti-
mátuma a népoktatás egész vonalán az angol 
nyelven való tanítást követeli. 

A népiskolák legnagyobb részben a köz-
ségek által tartatnak fönn, van azonban 
számos magánjellegű népiskola is. A köztár-
saság az iskolákat leginkább iskolaépületek 
építésével segélyezi, sőt néha még a magán-
jellegű iskolákat is szubvenczionálja. A nép-
iskolai törvény szigorúbb végrehajtásának sok 
akadály állja útját. Első sorban a tanítóhiány, 
másodsorban a lakosság gyér és szétszórt 
volta. Az iskolakötelesek száma 16—20 ezerre 
tehető, melyből a pretoriai főtanfelügyelőnek 
kimutatása szerint 7500 jár tényleg iskolába, 
tehát több mint a fele iskolázás nélkül marad. 
Ezen baj onnan van, mivel az elszórt tanyai 
parasztság még jó pénzért sem kaphat tanítót 
és mivel a népoktatási törvény azt is rendeli, 
hogy egy tanító nem taníthat többet 30 gyer-
meknél egy-egy osztályban. A tanítás ered-
ménye még sok kívánni valót hagy hátra, 
mint azt dr. X. Mausvelt pretoriai főtanfel-
ügyelő utolsó jelentésében (Verslag van de 
Sciioolinspectien. Prätoria, 1896.) elpanaszolja, 
minek ismét a tanítók hiányos képzettsége az 
oka. A 442 tanító és tanítónő közül alig 
60°/o-ának van képesítése. A tanítók 40°/»-a 
legnagyobbrészt kalandor, írni és olvasni 
tudó pinczérektől kezdve föl a tönkrement 
herczegi egzisztencziákig, a kik minden hivatás-
érzet nélkül csak átmeneti stácziónak tartják 
a tanítóskodást. 

A tanítók képzéséről a pretoriai állami 
tanító- és tanítónőképző gondoskodik, melybe 
mind a kétnembeli ifjuságvegyesen jár.Tanterve 
a hollandi képzők tantervével megegyező a 
slöjd kivételével; e helyett a gazdaságtant 
tanítják. A képzőben 40 ösztöndíjas hely van 
(teljes ellátás, havipénz), melyet azonban alig 
vesznek igénybe, mi abból is kitűnik, hogy 
1896-ban az intézetnek összesen 28 növen-
déke volt. A tanítópálya iránt való lelke-
sedés tehát nagyon mérsékelt. 

Pedig Transzválban a tanítók ellátása való-
sággal fényesnek mondható. A városi tanítók 
fizetése 2400 és 3600 forint között váltakozik. 
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Az igaz, hogy ezt a fizetést nem minden 
körülmény között kapja meg a tanító, hanem 
az elért tanításbeli előmenetel szabja meg a 
tanító fizetését. Elsőrendű tanulók után 10, 
jók után 20, jelesek után 50, kitűnő tanulók 
után 100 forint vizsgálati díjat kap a tanító. 
Hogy mennyire próbára van téve a tanító 
lelkiismerete a pénzzel szemben, ezek után 
könnyen elképzelhető. Némely iskolában való-
sággal hemzseg a sok jeles és kitűnő tanuló. 
De hogy azok aztán valójában mind jelesek 
és kitünők-e, nem éppen hihető. A tanyai 
(búr parasztudvarokon működő) tanítók fize-
tése sem megvetendő. Havonkint legalább 
100 —150 frt, teljes ellátás és busás ajándék. 
Transzválban a megélhetés aránylag eléggé 
olcsó. Nagyon drágák azonban az ipar termé-
kei. Egy mázolt puhafa ágv 50 — 60 forint, 
valamire való öltözet férfi-ruha 80 —100 frtba 
kerül. Egy öltözet női ruha meg már való-
ságos vagvont képvisel. 

A tanfelügyeletet a pretoriai superintendens-
főtanfelügyelővel 5 állami tanfelügyelő gya-
korolja, kik igen lelkiismeretes emberek. Egész 
évben szekéren ülnek, az iskolákat évente 
3 — 4 szer is meglátogatják. A főtanfelügyelő 
kötelessége évenkint jelentést tenni a köz-
társaság népoktatásáról. Ez a jelentés azután 
alapul szolgál a transzváli népoktatás foko-
zatos kiépítéséhez. 

A búr tanítóknak egv szabad tanítóegye-
sületük is van, mely a tanítók segélyezésével 
és líjabban a tanítói árvák elhelyezésével is 
foglalkozik. A népiskolai állapotok javításán 
fárad ezenkívül még a „ Délafrikai Egyesület" 
is, mely különösen nép- és iskolai könyvtárak 
felállításával és az iskolák helyes tansze-
rekkel való ellátásával foglalatoskodik. Az 
egész köztársaságban egy tanügyi lap van: a 
„Gyakorló Tanító*. 

(Budapest.) Szabó Lajos. 

<CX̂ K3® 

I R O D A L O M . 
A kereskedelemügyi magy. kir. minister a 

Szterényi József ministeri tanácsos elnöklése 
alatt álló bizottság szerkesztésével kiadta a 
„Mintalapok" V-ik 1899. évfolyamának 2-ik 
fűzetcsoportját és pedig a 11-ik számú fa-
ipari füzetet, melyben egy olasz renaissance-
stylű, gazdagon faragott pohárszéket Schröffl 
H. fővárosi müasztalostól és egy az iparműv. 
muzeum mult év karácsonyi kiállításán eredeti 
díszítésével és szép munkájával föltűnt modern 
Ízlésű hálószoba berendezését találjuk. Nemes 
arányaival és eredeti magyaros Ízlésével tűnik 
ki egy Faragó Ödön tanár terve után készült 

ebédlő - berendezés. Igen eredeti, különböző 
stylusokban tervezett bútorokat látunk még 
Hirschler M.-tól. A „Mintalapok" vas- és fém-
ipari részben a modern munkák közül külö-
nösen föltűnik Lepter János budapesti mű-
lakatos készítette fűtőtest-burkolat és Marton 
L. és fia pozsonyi vasművesek munkái. Ez 
utóbbiak között látjuk a pozsonyi Mária 
Terézia-szobor körül fölállított remek kerités-
rács rajzait is. A régibb vasmunkák közül 
kiemeljük a volthuricsi kastély két festett 
pántját, melyeket Jungfer Ferencz rajzolt le 
és az Országos Magyar Iparművészeti Muzeum-
ban őrzött egyik renaissance-ajtócska sikerült 
mását. Igen szép munka az a barokk kályha-
lábazat is, melynek eredetijét a bécsi techno-
lógiai muzeumban őrzik; itt rajzolta le Jungfer  
Ferencz. A füzetet 7 rajzlap és 3 melléklet 
alkotja, melyekhez a magyarázat 5 szöveg 
ábrája sorakozik. Ezek között három régi 
pozsonyi vasmunka is van. A szövő- és nőipari 
II. füzet színesen reprodukált eredeti terve-
zeteket közöl Hollós Károly tanártól (mise-
mondó-ruha), Mirkovszkyné-Greguss Gizellától 
(divánpárna) és Beniezky Margittól (kereszt-
szemes mustrák). E mellett az orsz. ipar-
művészeti muzeum gazdag himzés gyűjtemé-
nyének kiválóbb darabjainak fénykép-fölvételei 
egészítik ki a füzetnek tartalmát, a melyet első 
sorban nőipariskoláuik, általában pedig a kézi-
munkával foglalkozó hölgyeinknek figyelmébe 
ajánlunk. A füzetek a „Mintalapok" kiadó-
hivatalában Budapest, V. ker., Akadémia-
utcza 3 szám alatt 1 frt 50 krjával meg-
rendelhetők. 

Verne legérdekesebb regénye jelent meg a 
Franklin-Társulatnál megjelenő füzetes kiadás-
ban. A Grant kapitány gyermekei ez, a nagy 
franczia regényíró minden munkája közül a 
legizgalmasabb meséjű. A Grant kapitány 
gyermekei a füzetes vállalat 128 —141. száma-
ként jelent meg és az eredeti franczia kiadás 
pompás illusztrácziói díszítik. Fordítása kitűnő. 
E kiadás egy-egy füzetje tudvalevőleg 20 kr. 

A gazdasági baromfitenyésztésre vonatkozó 
általános tudnivalók. Útmutatás a baromfi-
tenyésztőknek arra, hogy miképen lehet a 
baromfiállományt nemesíteni, értékesebbé tenni 
s a baromfitermékek után remélt jövedelmet 
az értékesítő szövetkezetek megalkotásával 
nagyobbítani. í r t a : Hreblay Emil állattenyész-
tési magy. kir. felügyelő, a „Baromfiak'' 
czímű baromfitenyésztési szaklap szerkesz-
tője Gödöllőn. Ára 1 korona, melynek be-
küldése ellenében a füzet bérmentve kül-
detik. A ki e kis munkát elolvassa, azonnal 
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tisztában van hazai baromfiköztenyésztésünk 
mai állapotával s örömmel látja a jövőt, 
melyben hazai baromfitenyésztésünk felvirág-
zása bizton várható; t. i. ha a baromfi-
tenyésztő közönség a füzetben adott praktikus 
tanácsokat meghallgatja és véghez is viszi. 
Azt pedig mindenkinek meg kell hallgatnia, 
mert e nélkül egy tenyésztő sem boldogul. 
Ajánljuk e füzetet mint hazai szakirodalmunk-
ban az egyetlen müvet, mely e kérdést tár-
gyalja és alaposan meg is világítja. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min i s te r : 

Kinevezte: Fixl Károly oki. tanítót a 
czéczkei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Búj-
nák Mária oki. kisdedóvónőt áll. kisdedóvó-
nővé s szolgálattételre az alsókubini egyesü-
leti kisdedóvódához rendelt; Koós Gizella 
oki. tanítónőt a dengelegi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Szollár Pál oki. tanítót a nagy-
szénási áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Koppe 
Sándor oki. tanítót az iszkabukóczi áll. el. 
népisk.-hoz áll. vándortanítóvá; Hevesi István 
oki. tanítót a szegvári áll. el. tanyai népisko-
lához r. tanítóvá; Bossin Margit oki. tanítónőt 
a makkosjánosi áll. el. népisk.-hoz rendes 
tanítónővé; Abrai Lajos felső-keresk. isk. és 
Nesnera Aladár fa- és fémipar-szakisk. igaz-
gatókat az aradi áll. tanító képzőintézet igazg.-
tanáesába r. tagokul; Lázár István oki. taní-
tót a fancsikai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Zaffíry Anna állami kisded-
óvónőt a miszlókai állami kisdedóvodához; 
Badomszky Mihály iszkabukóczi áll. el. isk. 
vándortanítót a csömörpusztaszentmihályi áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítói minőségben.; Kovács 
Bálintné szül. Csusz Anna medgyesi áll. el. 
isk. tanítónőt a segesvári áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségtben; Kiis Ödön lugosi áll. el. isk. 
tanítót a beregszászi áll. el. népiskolához; 
Hölzer Margit makkosjánosi áll. el. isk. taní-
tónőt a beregszászi áll. el. iskolához; Serly 
Ferencz és neje szül. Jerabek Borbála bereg-
szászi áll. el. isk. tanítót ill. tanítónőt a 
miskolczi vasúttelepi áll. el. népiskolához; 
Jankovics Béla fancsikai áll. el. isk. tanítót a 
uagyszöllosi áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Hídvégi Aurélt a krassószörényvármegyei kir. 
tanfeliigyelőséghez szolgálattételre berendelt 
áll. el. isk. tanítót a karánsebesi áll el. isko-
lához r. tanítói minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Siandru Traján 
kiscsüri munkaképtelen g. kath. tanítónak 
évi 140 fr tot ; Lichtenstein Fülöp nagyszombati 
munkaképtelen orth. izr. el. isk. tanítónak 

évi 240 fr tot ; Miresán János szeszármai 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 180 
forintot; Imre Ferencz atyhai munkaképte-
len r. kath. tanítónak évi 230 frtot; Schmidt 
Gusztáv óturai munkaképtelen ág. h. ev. 
tanítónak évi 300 frtot ; Laky Károly bor-
zsovai ev. ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 210 frtot; Alnásiu Gábor bábczai 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 230 
forintot; Székely Dániel egerbegyi munkakép-
telen ev. ref. tanítónak évi 340 frtot; Kole-
szár András apafalvi munkaképtelen ág. h. 
ev. el. isk. tanítónak évi 270 frtot; Odry 
Mária szabadkai munkaképtelen közs. polg. 
isk. tanítónőnek évi 800 frtot; Szabó László 
esztergomi munkaképtelen társulati óvónak 
évi 520 frtot; Karpunyán László várteleki 
munkaképtelen g. kath. tanítónak évi 230 
forintot; Deszpotovits János székesfehérvári 
munkaképtelen g. kel. tanító részére évi 
450 fr tot ; Zalay Mihály kisbaj esi munkakép-
telen r. kath. tanítónak évi 220 frtot; Boncz 
József voldorfi munkaképtelen áll. el. tanítónak 
évi 390 fr tot ; Jelinekné-Fischer Regina paksi 
munkaképtelen izr. tanítónőnek évi 200 frtot; 
liévfy István kocsári róm. kath. tanítónak évi 
320 fr tot ; Brébu György tergovesti munka-
képtelennek talált gör. kel. tanító részére évi 
230 fr tot ; Zdrenghea János rekitai munka-
képtelennek talált gör. kel. tanító részére évi 
270 fr tot ; Dely János hetesi róm. kath. ta-
nító részére évi 230 frtot; Ilalassy Gyula 
csörnyeföldi közs. tanító részére évi 270 frtot; 
Szabó István szomotori munkaképtelennek 
talált ev. ref. tanító részére évi 300 fr tot ; 
Szabó László deéghi munkaképtelennek talált 
ev. ref. tanító részére évi 280 frtot; özv. 
Zimann Gusztávné szül. Sztrelkó Zsuzsánna 
ratkói munkaképtelennek talált köz-, óvónő 
részére évi 120 frtot; Föglein József csonoplai 
róm. kath. munkaképtelen tanító részére évi 
390 f r to t ; Voda János glimbokai munkakép-
telennek talált gör. kel. tanító részére évi 
250 fr tot ; Tóth Lajos sajóládi róm. kath. elemi 
iskolai tanító részére évi 260 frtot; Berinza 
Péter bánhorváti munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 230 frtot. 

Szolgálattételre berendelte: Hazslinszky 
Gusztáv ideigl. nyugdíjazott áll. polg. isk. 
segédtanítót az újpesti all. polg. leányisk.-hoz. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Bozgonyi Lajos nagykanizsai közs. polg. 
isk. volt tanító özvegye, szül. Fülöp Katalin-
nak és 2 árvájának évi 616 frtot; Zindl 
József sztárai volt r. kath. tanító özv., szül. 
Krisz Mária részére évi 285 frt 50 krt és 
2 kiskorú árvája részére együtt 95 frt 16 krt; 
Ungar Simon nyugd. kovási g. kath. volt 
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tanító özv., szül. Tárcsa Mária részére évi 
150 fr tot ; néh. Kucsera György újpalotai 
róm. kath. tanító özv., szül. Acher Zsuzsánna 
és két kiskorú árvája részére együtt évi 265 frt 
33 krt. 

E g y e s ü l e t i é l e t . 
. (D A sárosmegyei ált. népnevelőegyesület 
bártfai járásköre f. évi október 11-én Bárt-
fan tartotta meg őszi gyűlését, melyen a kör 
tagjain kívül számos tanféríiu és tanügybarát 
vett részt, így: Matavovszlcy Béla kir. tan-
felügyelő, Lány Mihály, dr. Vass Antal, a 
bártfai állami gimnázium igazgatója stb. A 
kör elnöke: Schönwitzky Gyula, kapronczai 
áll. el. isk. tanító megnyitó beszédének elején 
megemlékezett az aradi vértanukról, s ebből 
kifolyólag lankadatlan hazaszeretetre buzdítja 
kartársait. Azután igen szépen beszélt még a 
népnevelés és népoktatás fontosságáról s ennek 
végeztével a gyűlést megnyitotta. Az elnök 
megnyitó szavainak elhangzása után Baáb 
Juliska, bártfai óvónő munkaszerü foglalko-
zást tarlott a kisdedóvodában. Csontos Alajos, 
bártfai áll. el. isk. igazgató olvasmányt tár-
gyalt az iskola II osztályában. A gyakorlati 
tanítás után egy igen érdekes tanügyi dolog-
ról, az osztatlan iskolák órarendjéről tartott 
fölolvasást Wiek Gyula, komaróczi áll. el. 
isk. tanító. A nagy gonddal kidolgozott érte-
kezés élénk és tanulságos eszmecserére adott 
alkalmat. Ugyanis a fölolvasó értekezésében 
azt fejtegette, hogy az idegen ajkú — osz-
tatlan — iskolákban a magyar nyelv• tanítá-
sánál sokkal nagyobb eredmény érhető el, ha as 
egyes osztályok, a nekik szánt sok csendes fog-
lalkozás helyett, a kösvetetlen tanításban része-
sülő osztályok előadását hallgatják; mert így 
a gyermekek mindig hallják a magyar beszé-
det, s ez oknál fogva gyorsabban és bizto-
sabban sajátítják el azt. Ebből kifolyólag a 
csendes foglalkozást csakis abban az esetben 
és akkor tartja helyén valónak, a midőn vala-
melyik osztályt — írásbeli dolgozatainak el-
végzése czéljából — okvetetlenül csendes mun-
kával kell ellátni. Ezek után a kör jegyzője: 
Fedás Adolf, zborói áll. el. isk. igazgató a 

' o o 
járáskör évi működésére vonatkozó jelentését 
terjesztette elő, melyben kiemeli, hogy a kör 
tagjainak munkakedve és buzgalma évről-évre 
hatványozott mértékben növekedik. A járás-
kör beléletére vonatkozó dolgok elintézése 
után a gyűlés véget ért. A munka után a 
kör tagjai közebédre jöttek össze, a hol azu-
tán vígan töltötték el a délutánt. (F. A.) 

A A brassóinegyei tanítótestület krisbai 
köre Apáczán tartotta meg őszi rendes gyű-

lését. A gyűlés megnyitása előtt gyakorlati 
tanítást tartottak : Zaida Adél áll. isk. tanítónő 
„a jelzővel bővített mondat"-ról a 111. osztály-
ban és Kelemen Ödön áll. isk. tanító „a 
magyarok bejövetele és a honfoglalásáról a 
VI. osztályban. „Értelemfejlesztés és jellem-
képzés" czitnü tételről Zathureczky Béla b.-új-
falusi áll. isk. ig.-tanító tartott fölolvasást. 
A Tanítók Házáról ugyancsak Zathureczky 
Béla értekezett. A kör kimondotta, hogy a 
Tanítók Háza létesítésének szükségét belátja 
s azt üdvözli. Az Eötvös-alapnak a körnek 
minden egyes tagja beiratkozott tagja. Ugyan-
ezen alkalommal Zathureczky Béla lelkes föl-
hívására a következők tették le a Tanítók Háza 
javára áldozatfilléreiket: Zathureczky Béla 
1 kor., Bohus Pál ág. ev. lelkész 1 kor., Boda 
Samu 1 kor., Thamó Anna 1 kor., Kelemen 
Ödön 1 kor., Mátis János 1 kor., Zaida Adél 
60 fill., P/Ível Lázár 40 fill., Csorna Mariska 
40 fill., Barlcó János 40 fill., Kerekes István 
40 fill., Szántó Gyula 40 fill.; összesen 8 kor. 
60 fillér. — A tisztújítás a következő ered-
ménynyel ejtetett meg: elnökké választatott 
Zathureczky Béla b.-újfalusi áll. isk. ig.-tanító, 
alelnökké Szilágyi Márton apáczai áll. isk. 
tanító és jegyzővé Kerekes István apáczai 
ig.-tanító. 

X A mecsekvidéki ev. tanítói kör f. hó 
12-én Mekényesen tartotta őszi közgyűlését. Ez 
az összesen 38 tagot számláló kis egyesület már 
30 év óta csendesen, de igen áldásosán műkö-
dik. Több száz kötetből álló értékes könyvtárt 
szerzett, melyet a tagok továbbképzésükre 
szorgalmasan használnak. — „Eötvös-alap"- un-
kát is erejéhez képest mindig támogatta; 
eleinte minden egyes tagja után a 10 kros 
járulékot, majd a 100 frtos tagsági tőke 5%-os 
kamatját az alap pénztárába pontosan beszol-
gáltatta. 1895-ben a közgyűlés elhatározta, 
hogy a 100 frtos örökös tagsági tőkére a 
gyűjtést megkezdi. Miután azonban így a 
tagok csekély számánál fogva évente csak 
csekély összeg gyűlt egybe, 1897-ben a tagok 
egyhangúlag kötelezték magukat, hogy — 
mindaddig, míg a 100 frtnyi töke együtt 
nem lesz — évenkint úgy a tavaszi, mint az 
őszi gyűlésen 50—50 krt fizetnek a gyűjtéssel 
megbízott pénztáros kezeihez. A mostani köz-
gyűlésen a pénztáros már jelenthette, hogy 
a 100 frt együtt van. A közgyűlés ezt öröm-
mel vette tudomásul s utasította a pénztárost 
annak mielőbbi beküldésére. — Könnyen el-
gondolható, hogy a Tanítók Háza ügye sem 
hagyta érintetlenül az egyesület buzgó tagjait 
s az általános lelkesedéstől, különösen Gyalog 
István gymn. igazgató, egyesületi elnök buz-
dító szavaitól áthatva egyhangúlag niegaján-
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lották, hogy a fent említett 50 krt (évenkint 
1 frt) tovább fizetik, míg a Tanítók Házá-ra 
is 100 frt együtt nem lesz. — Ezen a köz-
gyűlésen jubileum is volt. Id. Mühl János 
mekénvesi tanító tanítóskodásának 42-ik évi 
jubileuma. Az egyesület részéről Gyalog István 
elnök, a gyülekezet részéről Becht Henrik 
helybeli lelkész és esp.-helyettes meleg sza-
vakban üdvözölték a jubilánst, mire ő könye-
kig meghatottan válaszolt. Gyűlés után a 
jubiláns vendégszerető házánál terített asztal 
várt bennünket, a hol nem feledkeztek meg 
a Tanítók Házá-vól sem, melynek czéljaira 
15 frt 10 krnyi adomány folyt be. 

cv> A békésmegyei általános tanítóegyesü-
let szarvasi járásköre Szarvason, tartotta 
meg rendes közgyűlését. Bukovinszky Mihály 
elnök megnyitó beszéde után Ginek Zsigmond 
szarvasi tanító „Család és iskola" czimű 
értekezését olvasta föl. Az elnök azon 
indítványát, hogy a Tanítók Háza ügyé-
nek előmozdítására a járáskör tánczmulatsá-
gokat s műkedvelő előadásokat rendezzen, 
a gyűlés nagy lelkesedéssel elfogadta. A 
következő gyűlés helyéül iljra Szarvast 
jelölték. Az egyesület beléletére vonatkozó 
dolgok elintézése után a gyűlés véget ért. (M) 

0°0 A uagybereznai járási körg. k. tanítói, 
rendes őszi gyülésüket N.-Bereznán tartották 
meg. A gyűlés kezdete előtt az egybegyűlt 
tanítók testületileg resztvettek a Eontrátovics 
János ker. esperes által mondott szent misén. 
Bohúcs Gábor elnök, kispásztélyi tanító üdvö-
zölvén a teljes számban megjelent tagokat, 
köszönetet mondva a jelenvolt vendégeknek 
megtisztelő érdeklődésükért. — magas szín-
vonalon álló megnyitó beszédében összehason-
lítást tesz a tanítók helyzetének mult és 
mostani állapota közt. Ismerteti az okokat, 
melyek a múltban mostoha ellátásunk elő-
idézői voltak; számadatokkal vázolja a nagy 
haladást, mely úgy szellemi, valamint anyagi 
életünkben a lefolyt évtized alatt mutatkozik. 
Majd áttér a Tanítók Házára; ismerteti az 
Eötvös-alap üdvös szabályait s mindkét intéz-
mény felkarolását meggyőző érvekkel ajánlja 
kartársai kiváló figyelmébe. Ezzel kapcsolat-
ban a legmélyebb hála kíséretében ecseteli 
kegyelmes ministerünk azon elévülhetetlen 
érdemeit, melyekkel Magyarország minden 
egves tanítójának szivében már életében 
oltárt emelt önmagának. Végül indítvá-
nyozza, hogy a minister úrhoz a következő 
távirat küldessék: „A nagybereznai járási kör 
g. k. tanítói mai gyűlésük alkalmából szivük leg-
bensőbb hálájával üdvözlik Exczéllencziádat." 
Az indítvány a legnagyobb lelkesedéssel el-
fogadtatván, a gyűlést a minister úr szünte-

lenül fel-felhangzó éltetése mellett megnyitott-
nak nyilvánítja. Következett Bobik János 
csornoholovai tanító felolvasása „Az egyházi 
szertartás egyöntetűsége és fontossága" czím 
alatt. Ugyancsak e tételről értekezik Klin 
Miklós knyahininai tanító. Mindkét dolgozat 
bírálat végett Csehily András kisbereznai 
tanítónak adatott ki. Rohács Gábor általános 
figyelem s a legnagyobb érdeklődés mellett 
olvassa föl „Felvidéki ruthén népünk elszegé-
nyedésének okai" czímü dolgozatát, melynek 
keretében személyes tapasztalat folytán, köz-
vetlenül az életből merített elijesztő példák-
kal ecseteli e jobb sorsra érdemes nép nyo-
morát. Fölhívja kartársait, hogy mint nép-
nevelők : állásuk és hivatásuknál fogva 
használjanak föl minden törvényes eszközt, 
mely az ínség enyhítésére czélirányosnak 
bizonyul. Csehily András „A gyermekjátékok-
ról" tart a családi életből merített kedélyes 
felolvasást. Valamennyi értekezőnek élvezetes 
felolvasásáért jegyzőkönyvi elismerés szavaz-
tatott. Ezek után Rohács Gábor szavalatára 
került a sor, a ki Ujváry Bélának „Székely-
földön" czímü költeményét remekül adta 
elő. Ugyancsak Rohács Gábor bemutatja az 
Ujváry Béla szerkesztésében megjelent Magyar 
Tanítók Naptárát, melyet kimerítő ismertetés 
után minden tanító részére nélkülözhetetlen-
nek tart s melynek megszerzését kartársainak 
a legmelegebben ajánlja. A toronyóra dél-
utáni kettőt kongott, midőn elnök a mind-
végig érdekes gyűlést berekesztette s Vojcse-
chovszki András helybeli kartársunk szives 
meghívása folytán vendégszerető asztalához 
ülhettünk, hol a felköszöntők sorát Kudron 
Mihály dubrinicsi tanító nyitotta meg, éltetve 
a nemzet szeretett a tyját : a legalkotmányo-
sabban uralkodó király 0 Felségét. Utána 
Rohács Gábor beszélt, ki poharát a tanítók 
legnagyobb jótevőjére: Wlassics ministerre, 
majd Ujváry Bélára, mint a tanítóság önzet-
len barátjára emeli. E beszédek hatása alatt 
fölhangzott a nemzet imája: a Hymnus és 
mi egy, tanulságokban gazdag értekezlet ma-
radandó emlékeivel távoztunk a szélrózsa 
minden irányában szétszórt bérezés ottho-
nunkba. (—r.) 

A Egyesületi élet czímű rovatunk keretei 
ma-holnap szűkeknek bizonyulnak, mi mind-
amellett szívesen nyitunk tért a kartársaink 
egyesületi munkásságáról írt közleményeknek, 
mivel a tanítóság egyesületi munkálkodását 
nagyon fontosnak tartjuk s csak azóta beszél-
hetünk tanítói közszellem keletkezéséről, a 
mióta a tanítóság egyesületi élete föllendült. 
Szivesen közöljük tehát az egyesületi tudó-
sításokat, de gyakran jutunk abba a hely-
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zetbe, hogy lapunk szűk kereteire való tekin-
tettel, e tudósításokat beküldésök után nem 
tehetjük azonnal közzé. így például ezúttal 
is lapunk jövó számára kell halasztanunk az 
A. Y. T. E. borosjenői fiókkörének, a tatai 
ev. ref. tanítóegyesületnek, a csanádmegyei 
tanítóegyesület batonyai járáskörének, a csik-
megyei általános tanítóegyesületnek, a somlyó-
vidéki ev. tanítóegyesületnek, a pozsonymegyei 
tantestület somorjai és a bácsbodrogvármegyei 
közs. tanítótestület apatini körének üléséről 
írt tudósításokat, valamint a maros-torda-
megyei ált. tanítótestület határozatainak és a 
bácsbodrogmegyeiek fölhívásának közlését is. 
A mi halad, nem marad. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
B. Gy. Az Eötvös-alap kimutatását és nyug-

tatvánvozásait ezentúl nem a mi lapunk, 
hanem a 3Iagyar Tanítóit Naptára fogja kö-
zölni. A f. évre befizetett tagsági díja már 
nyugtatványozva is van a naptárban, melyet 
40 krért bármelyik könyvkereskedésben meg-
vehet ; ha az Athenaeumnál rendeli meg, 50 krt 
küldjön be s bérmentetlenül megkapja. Az 
„Eötvös alap" új alapszabályait egész terje-
delmükben szintén megtalálja a naptárban. 
Kérdéseire felvilágosítást az új alapszabályok 
IV. fejezetének 17. és további §§ aiban talál. 
(Magyar Tanítók Naptára 101. és 102. ol-
dal.) — R. E. Báiiócz 1. A lap expediálása, 
mint már számtalanszor megüzentük, a kiadó-
hivatal dolga; kérdésével forduljon oda. 2. A 
„Magyar Méh" kiadóhivatala: IX. ker., Köz-
telek. — S. E. Bács-Gyurgyevó. Nem köte-
les iskolába járni; de ha csak néhány héttel 
fiatalabb 6 évesnél és elég fejlett, fölvehető. — 
Br. Görbed. Államsegélyt csak okleveles 
tanítónak engedélyeznek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ferencz József Tanítók Háza. A magyar 

tanítóság legforróbb vágya teljesült: király 
Ó Fölsége legkegyelmesebben megengedte, 
hogy az Erzsébet napján, f. hó 19-én meg-
nyíló Tanítók Háza a , Ferencz József" nevet 
viselhesse. A budapesti Tanítók Háza tehát 
dicsőségesen uralkodó királyunk nevét fogja 
viselni s ez áldásos név oltalma alatt fogja 
kulturális, emberbaráti és hazafias feladatait 
teljesíteni. E hírre Magyarország 28 ezer taní-
tója egy szívvel-lélekkel kiáltja, hogy: »éljen 
a király!" 

— Kitüntetett igazgató. A király Rippl-

Rónai József kaposvári igazgató-tanítónak, a 
tanügy terén szerzett édemei elismeréseül, az 
arany érdemkeresztet adományozta. 

— Az Országos Eötvös-Bizottság, mely 
Eötvös József báró összes munkáit adja ki a 
Tanítók Háza javára, f. hó 13 án tartja ala-
kuló gyűlését. Az ülésen alkalmasint Wlassics 
minister fog elnökölni, Beöthy Zsolt indítványt 
tenni és Jókai Mór beszédet mondani. 

— Tanítók útiköltségei és napidíjai. A 
közoktatásügyi minister 64.816 sz. a. a kö-
vetkező körrendeletet intézte valamennyi kir. 
tanfelügyelőséghez: Tapasztaltatván, hogy a 
tanítói testületi gyűlések alkalmával fölmerülő 
útiköltségek és napídíjak megállapítása és érvé-
nyesítése czéljából beterjesztett költségkimuta-
tások nagyon hiányosan és szabálytalanul állít-
tatnak össze és a gyűléseken való részvétel, ille-
tőleg az utazások megtörténtének igazolása 
végett okvetlen megkívántató jegyzőkönyvek 
legtöbb esetben uem küldetnek be, sok esetben 
pedig a gyűléseken résztvett tarritók nevei a. 
jegyzőkönyvekben felvéve nincsenek, ennél-
fogva miheztartás és egyöntetű eljárás czéljából 
utasítom a m. kir. tanfelügyelőséget, hogy a. 
tanítói testületi gyűlések alkalmából fölmerülő 
útiköltségek ós napidíjak akadálytalanul leendő 
megállapíthatása végett jövőben az egyes 
útiszámlák alapján / alatt idezárt minta 
szerint szerkesztendő költségkimutatást állítson 
össze és azt a vonatkozó gyűlésekről fölvett 
jegyzőkönyvek kíséretében, melyekben az 
illető gyűléseken résztvett tanítók nevei is 
föl véve legyenek, terjeszsze föl. Megjegyzem 
még, hogy • az utazások alkalmával egyesek 
részéről mindig a legrövidebb útiirány válasz-
tandó és a legolcsóbb közlekedési eszköz 
veendő igénybe és hogy az útiköltségek és 
napidíjak felszámításánál következők tartandók 
zsinórmértékül; és pedig: a) tengelyen való 
utazásnál csak azon esetben számítható fel 
kilométerenkint az eddigi 28 fillér, ha a köz-
ségből csak egy tanító utazik a gyűlésre, ellen-
ben ha ugyanegy községből egynél több tanító 
vesz részt a gyűlésen, az esetben egy-egy tanító 
útiköltsége czímén akár magányosan, akár 
többedmagával kilométerenkint csak 14 fillér 
számítható fel; b) vasúton való utazásnál a 
vasúthoz vagy onnét a községbe bérkocsidíj 
nem számítható fel; c) a mennyiben mérsékelt 
árú vasútijegy váltására szóló igazolvány 
nincsen, vasúton II. és gőzhajón az 1. osztályú 
egész menetjegy számítható fel; d) vasúti mér-
sékelt árú jegyváltásra szóló igazolvány után 
díj fel nem számítható; e) napídíjak az utazás-
ban eltöltött napok után nein járván, azok 
csakis a gyűlés napjaira számíthatók fel. 
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— "Világ folyása a külföldön. A délafrikai 
harcztéren még mindig a búroknak kedvez a 
hadi szerencse. A búrok derekasan harczolnak 
függetlenségükért és szabadságukért. Lady-
smithnél az angolokat több izben megverték, 
számos angolt foglyul ejtettek, sőt Ladysmithet 
is bevették. Ha sikerül nekik Durban kikö-
tőig eljutniok, megakadályozhatják az angol 
csapatok partraszállását is. Anglia európai 
bonyodalmaktól is tarthat s annyi már most 
is bizonyos, hogy sok vérébe és pénzébe ke-
rülhet ez az áldatlan háború. 

— A polgári iskolai tanítóképző új 
igazgatóját: dr. Kiss Áront a Paedagogium 
tanári kara és az ifjúság, kinevezése alkalmá-
ból melegen üdvözölték. A különválasztott 
elemi iskolai tanítóképző-intézeti igazgatói 
állást legközelebb szintén betöltik. 

— Uránia czímen tudományos színház nyílt 
meg a fővárosban f. hó 3-án. A megnyitáson 
előkelő meghívott vendégek voltak jelen. Ott 
látt ik TVlassics Gyula ministert is. Előadásra 
került a „Küzdelem az északi sarkért" czímű 
látványosság. Az Uránia esti előadásokon a 
rövidebb tudományos előadás mellett a szin-
padi technika hatalmas eszközeivel egy-egy 
látványos előadás keretében fölfedező utazást, 
új országokat, néprajzot, világtárlatokat stb. 
mutat be. Délután a tanuló ifjúság részére a 
hazai földrajz, történelem, irodalom és képző-
művészet köréből tart bemutató előadásokat. 
Vasárnapokon munkásokkal a vas, kőszén, 
üveggyártás stb. technikáját ismerteti szem-
léltetve. Hetenkint egyszer apró gyermekek 
részére mese-előadások tartatnak. 

— Tévedések. Lapunk 44. számának 5. ol-
dalán az „Új eszmék a tanítóegyesületekben" 
cz. czikkben sajtóhibából ez állott: „szükségesek 
a vidéki tanítók internátusai is", e helyett: „ szük-
ségesek a vidéki tanítói internátusok is," t. i. 
a vidéki középiskolákkal kapcsolatban. Ezt kar-
társaink több helytt félremagyarázták s azt 
hitték, hogy a Tanítók Háza tehát a fővárosi 
tanítóké lesz. Helyreigazítván a sajtóhibát, 
reméljük, megnyugtattuk a felszólalókat. Zala-
megyében meg a miatt aggodalmaskodnak, 
hogy a tanítók által gyűjtött vagyon gyümöl-
cseit olyanok (középiskolai tanárok) is fogják 
élvezni, a kik ehhez a vagyonhoz nem járul-
tak hozzá. Az efféle tévedések csak úgy kelet-
kezhetnek, hogy vidéki kartársaink nem isme-
rik az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület új 
alapszabályait, mert ha ismernék, tudnák, hogy 
a tanítóság által gyűjtött és ezután gyűjtendő 
vagyon a tanítóságé marad s a Tanítók Háza 
jótéteményében középiskolai tanárok fiai csak 
annyiban részesülhetnek, a mennyiben a közép-
iskolai tanárok maguknak erre nézve elegendő 

alapot teremtenek. A Tanítók Háza a tanító-
ságé, de alapítványt, fiaik számára, a közép-
iskolai tanárság is tehet ott, illetőleg az 
Eötvös-alapnál. Hogy ilyen félreértések kike-
rültessenek, ajánljuk vidéki kartársainknak az 
alapszabályok elolvasását és a központi vezetők 
iránt való bizalmat. Ez utóbbiak az ellenkezőre, 
reméljük, eddig nem adtak okot? 

— Iparosok a Tanítók Házáért. Az 
Eötvös-alap elnökét: Péterfy Sándort a 
napokban egy idősebb és egy fiatalabb 
iparos kereste föl és az iparossegédek 
önképző egyesülete nevében fölajánlották, 
hogy a Tanítók Háza számára ingyen hajlan-
dók iparos-munkákat teljesíteni. Péterfy Sán-
dor kir. tanácsos nagy köszönettel vette és 
elfogadta az ajánlatot. Jó jel ez arra, hogy az 
Eötvös-alapnak az iparosokhoz intézett s épp 
most szétküldött fölhivása viszhangra fog 
találni. Itt említjük meg, hogy a pesti gáz-
gyár addig is, míg az Eötvös-alap kérvényét 
elintézné, a kérvény beérkeztekor rögtön egy 
szekér ingyen kokszot adott a Tanítók Házá-
nak, melyet ime a társadalom minden rétege 
kezd fölkarolni, mivel elöljáróban maguk a 
tanítók fölkarolták. 

— Állami tanítók hiteles névjegyzéke. 
A dévai állami fiúiskola igazgatója „több 
kartársa nevében" azzal a kérdéssel fordult 
lapunk szerkesztőségéhez, hogy „miképen 
lehetne megszerezni a jelenleg alkalmazásban 
levő állami tanítók (tanítónők) névjegyzé-
két, melyből világosan kitűnjék: ki. mióta 
működik, mint állatni tinító és jelenleg 
milyen javadalmazással?" Erre a kérdésre 
csak azt a választ adhatjuk, hogy ilyen név-
jegyzék csak egyetlen egy van: a közoktatás-
ügyi ministeriumban vezetett törzskönyv. Kiss 
József dévai kartársunk fölszólít minket e 
hiteles névjegyzéknek a Tanítók Háza javára 
való kiadására. E fölszólításnak, mivel a 
ministeriumban a kiadásra az engedélyt máris 
megszereztük, részünkről hajlandók volnánk 
eleget tenni, de ily névjegyzék lemásoltatása 
és kinyoinatása' tetemes költséggel járván, 
csak akkor tehetjük ezt, ha az állami tanítók 
nagy többsége helyesli az indítványt és leve-
lező-lapon kijelenti abbeli készségét, hogv a 
névjegyzéket, mely négy nyomtatott ívet tenne 
ki, meg is rendeli. Némi haszon ugyanis az 
említett jótékony czélra csak akkor lehet 
ebből a kiadásból, ha az állami tanítóknak 
legalább féle (1500) rendeli meg azt példá-
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nyonkint 25 krajczárért. Kérjük tehát az 
állatni tanítók szives nyilatkozatait. Ha kí-
vánják a névjegyzéket: deczember közepére 
megjelenhetik. Mondanunk sem kell. hogy 
ezt a névjgyzéket, a tényleges állapotnak 
megfelelően helyesbítve minden évben kiad-
nék. Kérjük és várjuk a szavazatokat. 

— Roller Mátyás síremléke. Roller Mátyás 
tavaly elhunyt igazgatónak és az Eötvös-alap) 
pénztárosának, a székesfőváros a kerepesi-uti 
temetőben, a Deák-muzoleum közelében dísz-
sírhelyet adott. E sírra most az elhunytnak 
volt tanítványai szép síremléket állítottak, a 
melynek leleplezési ünnepélye okt. 29-én volt. 

— Tánczmnlatság a Tanítók Háza alapja 
javára. Az A. V. T. E. borosjenői fiókköre 
évi rendes őszi gyűlését október 26-án Nagy-
Halmágvon tartotta meg. Ezen alkalomból 
jótékony czélú tánczvigalom rendeztetett a 
kaszinó helyiségében, melynek eredményeként, 
minden költséget leszámítva, 29 frt 45 kr 
gyűlt össze a Tanítók Házára. Ezt az össze-
get ugyancsak e czélra megindított gyűjtések-
hez csatolták. A borosjenői fiókkör példáját 
országszerte követésre ajánljuk. 

— Ügybuzgó tanítónő. Gerhardt Katinka 
m.-berkeszi tanítónő Felső-Bányán és Nagy-
Bányán meg Baján filléres gyűjtést rendezett 
a Tanítók Háza javára s ez úton 33 frt 40 
krajczárt szerzett az Eötvös-alap pénztára 
számára, a mely ezen összeget át is vette 
már. Gerhardt Katinka tanítónő buzgóságáról 
tanúskodik az alábbi névsor is. A nagybányai 
kör tagjai közül 50 koronás részesjegyeket 
aláírtak: Szokol Margit, Wienerberger Géza, 
Alesey Kornél, Boroghy Ignácz, Rozsos István, 
Friedmann Antal, Koretkó Ludmilla, Waigand 
Anna, Neubauer Hermin, Roszner Valéria, 
Jancsó Janka, Imre Károly, Veress József, 
MéraiEmma, Darai Ignácz, Zagyváné-Firnstall 
Mária, Zagyva József, Neubauer Elemér, Fazekas 
Lajos, Longin Péter, Ambrus Mózes, Pokol 
Elek Simái Lajos. 

— Adakozások. Lapunknál a következő 
adakozások folytak be: 1. Tanítók Házára: 
Mező Dániel (a lapunkban megjelent czikke 
tiszteletdíjából „szerzőijárulék" czímén) 50 kr ; 
gyűjtés a nagykosztolányi róm. kath. tanító-
kör f. é. október 26-án Sziládon megtartott 
őszi gyűlésén, mely alkalommal Fenyvesy 
Antal sziládi tanító 50 éves jubileumát is 
megtartották — 3 frt 96 kr, beküldte Heidler  
Károly; (ehhez járultak: Márkus Imre föld-
birtokos 50 k r ; Kisfaludi János kjegyző 
16 kr; Smeringa Antal tanító 10 kr; Belicza 
Fülöp tanító 10 kr; Lehotay Károly tanító 

20 kr; Ihriczky Gizella tanítónő 20 kr ; 
Titel Bertalan tanító 50 kr; Saurek Vilma 
tanítónő 50 kr; Gegány Zsiga tanító 20 k r ; 
Martincsár Ignácz tanító 20 kr ; Vitái Anna 
tanítónő 50 kr; Fenyvesy Sándor hivatalnok 
20 kr; Fenyvesy Antal tanító 20 kr; Dre-
venyák Mátyás róm. kath. káplán 20 kr; 
Heidler Károly tanító 20 kr = 3 frt 96 kr); 
Miklós Simon (bélyegekben) 25 kr. 2. Az Eötvös-
alapra: Osvátli Bertalan (25 frtos részesje-
gyének első részletéül) 5 frt; Krotky Andor 
Dognácska 1 frt 50 kr (azzal a megjegyzés-
sel, hogy, mivel 12 éve hogy tanító a nélkül, 
hogy az Eötvös-alap tagja lett volna 25 frtos 
részesjegyet is ír alá, a mire a befizetést 
1900 január havában kezdi meg); Klein Ignácz 
Kisújszállás, 1 frt 50 kr. Átadtuk Schmidt  
Albin pénztáros úrnak, a kihez küldendők az 
ily adakozások; lakása: VII., Wesselényi-utcza 
44. sz. — Érdekesnek tartjuk Klein Ignácz 
leveléből a következő részt közölni: „A ki 
figyelemmel olvassa a Néptanítók Lapja „Egye-
sületi Élet" rovatát, látja azon örömet és 
lelkesedést, melylyel a Tanítók Háza ügyét a 
tanítóegyesületek és ezek minden egyes tagja 
felkarolják. Ez nemcsak például szolgál az 
ország összes tanítóinak, hanem figyelmezte-
tésül is a kötelességre, mert azt hiszem, hogy 
az országnak minden tanítója felösmeri * a 
Tanítók Házának mai stádiumba való hoza-
tala után — azon elodázhatatlan kötelességét, 
melylyel ki-ki tehetsége és erejéhez képest, 
úgy anyagi mint erkölcsi támogatással tarto-
zik ezen ügy iránt. Hogy ezen kötelességet 
mi tanítók tudjuk, azt, mint föntebb mon-
dám, mutatja az „Egyesületi élet". Nem min-
den tanítónak van azonban alkalma ily egye-
sületi gyűléseken résztvenni, hol tömegeseb-
ben rakhatják le áldozataikat közös ügyünk 
oltárára. Én ugyanis már harmadik éve mű-
ködöm J.-N.-K.-Szolnokmegye területén, de 
ezen idő alatt még megyei tanítóegyesületről 
hírt sem hallottam. Ez ugyan nem ok arra, hogy 
tni, e megyének tanítói, kötelességünknek ele-
get ne tegyünk, sőt tudom, hogy mi is mind-
nyájan igyekszünk és igyekezni fogunk az 
Eötvös-alap és vele a Tanítók Háza ügyét 
előbbre vinni. „Egyesült erővel" azonban mi 
is még többet tehetnénk! Ezen soraimmal 
tehát arra kívánnám megyebeli t. kartársaim 
szives figyelmét fölhívni, hogy ha a „Megyei 
általános tanítóegyesület" csak szunnyadoznék, 
úgy ébreszszük életre; ha pedig még nem is 
léteznék, úgy alakítsuk meg! Meg vagyok 
győződve, hogy úgy ebben, mint egyéb törek-
véseinkben megyénk nagyérdemű kir. tan-
felügyelője bennünket támogatni fog. Miért 
maradnánk hátrább más megyei kartársaknál ?" 
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— A gömörmegyei általános tanító-
egyesület nagyrőczei járáskörének Vashegyen 
megtartott őszi gyűlésében a járáskörnek 
11 tagja jelentkezett 50—50 koronás részes-
jegyek bevásárlására és többen az 1 frt 50 kr 
évi tagsági díj fizetésére. Ugyanez alkalom-
mal gyűjtés útján a Tanítók Házára 3 frt 
60 kr gyűlt össze. 

— Magyar kir. államvasutak. Szokásunk-
hoz képest és olvasóink kívánságának megfele-
lőleg közöljük az államvasutak téli rendjét, mely 
október hó 1-től érvényes. A vonatok érkeznek 
Budapest k. p. udvarra: Délelőtt: 12 ó. 10 p. 
k. e. v. London, Páris, Bécsből; 12 ó. 30 p. 
k. e. v. Konstantinápolyból; 5 ó. t. szsz. 
Aradról; 5 ó. 20 p. v. v. Ruttka, Berlinből; 
5 ó. 45 p. sz. v. M.-Szigetről; 6 ó. 10 p. sz. v. 
Brassó, Aradról; 6 ó. 15 p. t. szsz. Bics-
kéről ; 6 ó. 35 p. sz. v. Lemberg, Miskolczról; 
6 ó. 40 p. sz. v. Bécs, Sopronból; 7 ó. 5 p. 
sz. v. Belgrád, Brodból; 7 ó. 10 p. sz. v. 
Brassó, Kolozsvárról; 7 ó. 30 p. sz. v. Hat-
vanból; 7 ó. 35 p. sz. v. Graz, Fehringből; 
7 ó. 50 p. gy. v. Bukarest, Brassóból; 7 ó. 
55 p. v. v. Paks, Adony-Szabolcsról; 8 ó. 
15 p. sz. v. Kassa, P.-Felkáról; 8 ó. 20 p. 
sz. v. Fiume, Zágráb, Eszékről; 8 ó. 40 p. 
gy. v. Fiuméből; 8 ó. 45 p. sz. v. Hatvan-
ból ; 9 ó. 15 p. sz. v. Szolnokról; 9 ó. 25 p. 
sz. v. Győr, Székesfehérvárról; 10 ó. 15 p. 
sz. v. Triest, Fiuméből; 10 ó. 20 p. sz. v. 
Ruttka, Fülekről; 10 ó. 30 p. sz. v. Szabad-
káról. Délután: 12 ó. 20 p. v. v. Budafokról; 
12 ó. 25 p. sz. v. Hatvanból; 12 ó. 50 p. 
gy. v. Berlin, Ruttkáról; 1 ó. 5 p. gy. v. Kon-
stantinápolyból ; 1 ó. 25 p. gy. v. Gyékényes, 
Pécsről; 1 ó. 30 p. gy. v. Lemberg, Kassáról; 
1 ó. 45 p. gy. v. London, Páris, Bécsből; 
1 ó. 50 p. gy. v. Kolozsvár, Aradról; 2 ó. 
5 p. gy. v. Graz, Fehringből; 4 ó. 50 p. sz. v. 
Bicske, N.-Kanizsáról; 5 ó. 55 p. sz. v. Hat-
vanból ; 6 ó. 20 p. sz. v. Brassó, Kolozsvárról; 
6 ó. 50 p. v. v. Győrből; 7 ó. 15 p. gy. v. 
Bécs, Grazból; 7 ó. 20 p. sz. v. Brassó, 
Aradról; 7 ó. 35 p. sz. v. Belgrád, Eszékről; 
7 ó. 45 p. sz. v. Berlin, Ruttka, Szerencsről; 
8 ó. sz. v. Fiume, Zágráb, Pécsről; 8 ó. 10 p. 
sz. v. Stanislau, M.-Szigetről; 8 ó. 35 p. gy. v. 
Róma, Fiume, Zágrábból; 8 ó. 40 p. sz. v. 
Munkács, M.-Szigetről; 9 ó. 5 p. sz. v. 
Kassa, P.-Felkáról; 9 ó. 20 p. sz. v. Bécs, 
Graz, N.-Kanizsáról; 9 ó. 25 p. gy. v. Berlin, 
Ruttkáról; 9 ó. 40 p. gy. v. N.-Szeben, Gyula-
fehérvárról; 9 ó. 45 p. sz. v. Triest, Fiúméból; 
10 ó. gy. v. Munkács, Kassáról. A vonatok 
indulnak Budapest k. p. udvarról: Délélőtt: 
12 ó. 20 p. k. e. v. Konstantinápoly; 12 ó. 
40 p. k. e. v. Bécs, Páris, London; 6 ó. 20 p. 

v. v. Nagy-Kanizsa; 6 ó. 50 p. gy. v. Gyula-
fehérvár, N.-Szeben; 6 ó. 50 p. sz. v. Bécs, 
Graz, N-Kanizsa; 7 ó. 10 p. gy. v. Kassa, 
Munkács; 7 ó. 15 p. gy. v. Zágráb, Fiume, 
Róma; 7 ó. 30 p. gy. v. Ruttka, Berlin; 7 ó. 
35 p. sz. v. Belgrád, Brod; 7 ó. 50 p. sz. v. 
Kassa, Poprád- Felka; 8 ó. sz. v. Zágráb, Fiume, 
Pécs; 8 ó. 10 p sz. v. Arad, Brassó; 8 ó. 
30 p. sz. v. Kolozsvár, Brassó ; 8 ó. 50 p. 
gy. v. Bécs, Graz; 8 ó. 50 p. sz. v. Munkács, 
M.-Sziget ; 9 ó. 15 p. sz. v. M.-Sziget, Sta-
nislau ; 9 ó. 35 p. sz. v. Ruttka, Berlin; 
10 ó. 30 p. v. v. Budafok. Délután: 12 ó. 
25 p. sz. v. Bicske, N.-Kanizsa; 12 ó. 35 p. 
sz. v. Hatvan; 1 ó. 45 p. gy. v. Fehring, 
Graz; 1 ó. 55 p. gy. v. Kolozsvár, Arad; 
2 ó. 20 p. gy. v. Bécs, Páris; 2 ó. 30 p. sz.v. 
Bicske; 2 ó. 35 p. gy. v. Kassa, Lawoczne, 
Lemberg; 2 ó. 40 p. gy. v. Konstantinápoly; 
2 ó. 45 p. sz. v. Hatvan; 2 ó. 55 p. sz. v. 
Szolnok; 3 ó. gy. v. Zágráb, Fiume, Eszék; 
3 ó. 20 p. v. v. Adony-Szabolcs, Paks; 3 ó. 
45 p. gy. v. Ruttka, Berlin; 4 ó. sz. v. 
Szabadka; 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. 5 p. sz. v. M.-Sziget, Stanislau; 7 ó. 
35 p. sz. v. N.-Kanizsa, Triest; 8 ó. sz. v. 
Kassa, Poprád-Felka; 8 ó. 30 p. sz. v. Zágráb, 
Fiume; 8 ó. 40 p. sz. v. Ungvár, Lemberg; 
9 ó. 5 p. t. sz. sz. Bicske; 9 ó. 15 p. gy. v. 
Kolozsvár, Bukarest; 9 ó. 30 p. sz. v. Eszék, 
Brod; 9 ó. 55 p. 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; 
11 ó. v. v. Ruttka, Miskolcz. 

— Gyűlések. Az ugocsamegyei ált. tanítói 
egyesület halmi járásköre f. hó 16-án Szászfalu-
ban tartja őszi közgyűlését. — A csanádmegyei 
tanítóegyesület makói járásköre november 15-én 
Makón tartja rendes fél évi gyűlését. — 
A beszterczenaszódvármegyei általános tanító-
egyesület sajói fiókköre f. é. november hó 
15-ikén Zselyken fogja megtartani XXVIII-ik 
rendes gyűlését. — A baranyamegyeí ált. 
tanítótestület f. évi november hó 13-án tartja 
évi rendes közgyűlését. Fontosabb tárgyak: A 
tanterv revíziója. Előadó: Schmidt Boldizsár; 
a Tanítók Háza és az Eötvös-alap ügye. 

T a r t a l o m : Népnevelésünk intenzív fejlesztése. 
Szabó Gyula. — Az évzáró vizsgálatokról. Kiss 
Endre. — Az idei gazdasági tanfolyamokról. Borbély 
József. — S z ü n ó r a : A búrok népoktatása. Szabó 
Lajos. — Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi 
élet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban i ngyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és a z illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előijárósági bizonyítvány nyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A hi rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i r d e t é s e k n é l min« 
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az i ly 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részé t 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j ak is 
e lő re a k iadóhivata lba küldendők. 

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

Klé^iratolcat nem a.ílu-xxlc vissza. 

Ciondnokságok, iskolaszékek. 
Az 1876. évi XXVIII-ik törvényczikk 

1. §-a értelmében a népiskolaügy köz-
igazgatását a vallás- és («»/oktatásügyi 
m. kir. minister s annak íyezetése alatt 
a törvényhatóságok és Szoknak köz-
igazgatási bizottságai, a tanfelügyelők, 
a községi hatóságok s az iskolaszékek 
eszközlik az 1868. XXXVIII. törvény-
czikk, a közigazgatási bizottságról szóló 
1876. VI. törvényczikk s az elől hivat-
kozott törvény értelmében. Az állami 
isk. gondnoksági utasítás pedig az 1876. 
évi 20.311. v. k. ministeri sz. a. adatott ki. 

Az elemi és polgári iskolák legköz-
vetlenebb s már a lokális szempontot 
is figyelemre méltatva, legközelebbi 
elöljárói, hatóságai: az iskolaszékek és 
gondnokságok. Ezen törvények és uta-
sítások intencziója minden bizonynyal 
az volt, hogy a társadalom minden 
rétege, a polgárok, szülők közvetlen 
befolyást nyerjenek az iskolák ügyeire 
s a minden irányban fölkeltett érdek-
lődés alapján a tanügy mintegy közvé-
leménynyé váljék és e mellett az admi-
nisztráczió közvetlenebb, gyorsabb legyen 
s a felügyelet jobban biztosíttassák. 

Ezen törvények s utasítások kelet-
kezése óta a világ nagyot változott, az 
iskolaügy fejlődése rohamossá lett, a 
szülők, elöljárók, a társadalom minden 
tagjának fölfogása a tanügy iránt elő-

nyösen átalakult s a mit legelői kell 
vala említenem, oly hatalmas és intel-
ligens tanítói gárda keletkezett, melyre 
az ország jövő nemzedékének nevelése, 
a hazafias oktatás további fejlesztése 
megnyugvással bízható. 

Viszont az iskolaszéki és gondnoksági 
utasítások jórészét az idő megőrölte, 
más részökben fölöslegesekké, egészben 
véve pedig a jelen viszonyokhoz alkal-
mazva használhatatlanokká váltak. S 
megtörténik számtalanszor, hogy az 
utasítások egyes pontjainak helytelen 
értelmezése a legkellemetlenebb súrló-
dásokat idézi elő a tanítók és gondnok-
ságok, a tanfelügyelők s gondnokságok 
vagy iskolaszékek között, s nem egy 
hely van, a hol eme faktorok állandó 
harczban állanak egymással. Megérintem 
még azt is, hogy számos helyen a poli-
tika, lokális és személyes érdekek ural-
kodnak, rendszerint a tanügy nagy kárára, 
eme testületekben. 

Ismerünk gondnokságokat, hol az 
elnök önhatalmúlag osztja be a taní-
tókat az osztályok vezetésére, majd 
egyes tanítóknak hetekig tar tó szabad-
ságot engedélyez. Vagy nem lealázó-e 
a tanítóra, hogy őt szóval vagy Írás-
ban figyelmezteti s meg is intheti? 
Hol és hogyan találja el a nem szak-
ember, esetleg iskolázatlan iskolaszéki, 
gondnoksági tag a hangot, a mértéket, 

Lapunk 44-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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módot, melyen szólania kell egy intel-
ligens tanítóhoz ? Megtörténnek oly 
esetek, hogy az iskolaszéki tag rámordul 
a tanítóra: hallgasson, tudja meg, én 
„iskolaszék" vagyok s magának elöljárója. 

Egyik kiváló intelligens gondnokság-
ban pedig annak egyik előkelő állású 
tagja azt kérdezte az elnöktől, igaz-e, 
hogy a tanfelügyelő fölötte áll a gond-
nokságnak, mivel ő ez esetben állásánál 
fogva nem maradhat tagja a testületnek. 

Hát a felekezeti iskolaszékek műkö-
déséről mit szóljunk ? Ezek úgyszólván 
mindenható hatáskörrel akarnak mű-
ködni s intézkednek a tanítóról, a taní-
tásról — tanító nélkül. 

Nem ritka eset, hogy a gondnoksági, 
iskolaszéki tagok iskolalátogatásuk alkal-
mával a hivatalos naplóba megjegy-
zéseket, bírálatokat írnak s akárhányszor 
a tanítóra sértő módon. 

Még viszásabb a helyzet oly helye-
ken, a hol a gondnokság felügyelete 
alatt polgári iskolák is állanak. 

Most tekintsük meg a gondnokságok-
nál a jogok ellentétét: a kötelessége-
ket. — A gondnoksági utasítás vilá-
gosan megszabja, hogy a gondnokság a 
mulasztások iránt haladéktalanul teljes 
szigorral intézkedik; utasítja a tagokat, 
hogy az iskolát hetenkint legalább 
egyszer meglátogassák; rendelkezik az 
utasítás, hogy a gondnokság a vizsgá-
latokon testületileg megjelenjen, a tanu-
lók feleleteit meghallgassa. 

De vájjon van-e az országban csak 
egyetlen hely is, a hol a gondnokság 
eme kötelességeinek teljesen s kellő-
képen eleget tenne ? Nem azt észlelj ük-e 
általában, hogy a legtöbb tag feléje sem 
néz a tanításnak soha, a vizsgálatokra 
úgyszólván kötéllel kell fogni egy-egy 
tagot; a mulasztások bírságolásának 
ellenőrzéséről pedig jobb nem is beszélni. 

Ha tehát így áll a dolog, pedig álta-
lában így áll, betölti-e rendeltetését a 
gondnokság és iskolaszék ? Jelenlegi 
szervezetében bizonyára nem. 

Igazságtalanság volna azonban el nem 
ismerni, hogy számos gondnokság van, 
mely hivatása magaslatán áll s az 
intézet igazgatójával s a tantestülettel 
egyetértőleg komoly jóakarattal törek-
szik a népoktatásügy föllendítésén. A 
hol az igazgató akár mint jegyző, akár 
mint gondnok biztosítani tudja magának 
a vezetést és irányítást, ott a dolgok 
rendszerint jól mennek; ez azonban a 
legtöbb helyen éppen a szervezet s az 
utasításokban lefektetett jogok s köteles-
ségek hibás értelmezése miatt nem így van. 

Eme körülmények indítottak több tan-
testületet, egyesületet arra, hogy a gond-
nokságok s iskolaszékek teljes mellőzését 
szorgalmazzák. Már a II- ik tanügyi 
kongresszus is e mellett foglalt állást, 
legközelebb az ország egyik legnagyobb 
egyesülete, a csongrádmegyei vette föl 
megvitatandó tárgyai közé. 

A kérdés mindenesetre időszerű s 
megoldása a közel jövőben kívánatos. 
E megoldás azonban nem oly könnyű, 
mint első pillanatra látszik. A közép-
iskoláknál, felsőbb intézeteknél mint 
tudjuk, nincs semminemű nem szaktes-
tület, vagy ellenőrző közeg s a dolgok 
mégis mintaszerűen mennek. Viszont, 
teljesen eltörölni a föld színéről a 
gondnokságokat és iskolaszékeket még-
sem volna helyes. Az érdeklődést a 
tanügy iránt, az összekötő kapcsot 
tanító és a társadalom között, a nevelés-
oktatásügy propagálását a közvélemény 
szine előtt mégis csak eme testületek 
teljesítik és ta r t ják fönn s az államosí-
tásoknál, iskolai építkezéseknél s minden 
dologi ügyben hasznos segítő-tár sakul 
bizonyultak. S bizonyos tekintetben joga 
is van megkívánni annak az adót fizető 
s iskolai terheket viselő polgárnak, 
különösen szülének, hogy az oktatás 
ügyeibe némi beleszólása legyen. 

Olyan megoldást vélnénk legczél-
szerübbnek, mely szerint a dologi ügyek 
intézése megmaradna a gondnokság kezei-
ben. a személyi rész, a szakfelügyelet, 
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ellenőrzés, bíráskodás pedig teljesen 
elvon assék ezen testületek hatásköréből. 

Ügy tudjuk, hogy a ministeriumban 
is foglalkoznak már ez eszmével. Minden-
esetre óhajtandó volna a kérdés sze-
rencsés megoldása. Nyomban kell azon-
ban követnie vagy megelőznie ezt a 
tanfelügyelőségi személyzet szaporításá-
nak, mert valójában itt sarkallik a 
helyes, valódi, igazságos s mindenek-
fölött szakszerű felügyelet, mely nélkül 
az oktatásügy további felvirágzása el 
sem képzelhető. 

(Szeged.) Benécs Gusztáv. 

«exio»  

Legyenek meg Eötvös művei min-
den magyar iskola könyvtárában. 

Nagy örömet okozott a magyar tanítóság-
nak egykori közoktatásügyi ministerünk, báró 
Eötvös Lóránd, midőn családtagjainak bele-
egyezésével nagynevű atyja, báró Eötvös József 
összes műveinek kiadási jogát a Tanítók Háza 
javára engedte át. 

Közel egy nemzedék ideje, hogy Eötvöst 
•az ercsi domb elfedte, emléke mindamellett 
legkevésbbé sem halványult el, sőt, mint valódi 
nagyságoknál történni szokott, azóta is nőttön-
nőtt. Különösen a magyar tanítóság áhitat-
szeríi kegyelettel emlékezik meg állandóan a 
magyar közoktatásügy nagy apostoláról s 
kegyeletét teljes erővel öntötte át az új nem-
zedékbe, hogy azok szertemenvén az országba, 
remegő ajkakkal és ragyogó szemekkel hir-
dessék a kicsinyeknek: „Nekünk is volt egy 
Eötvös Józsefünk". És így nő az ő neve 
minduntalan s nőni fog tovább, míg a magyar 
nép szívverésének alkotó része lesz, egyike 
azoknak a legendás alakoknak, melyeket ma-
gyar szív és magyar elme soha sem tekint-
het idegeneknek. 

Csodálatos mégis, hogy e kiváló alaknak 
irodalmi alkotásai sokkal kevésbbé terjedtek 
el hazánkban, mint más nagy íróké. Szeren-
csétlen könyvkereskedési viszonyaink miatt 
csak szétszórtan jelentek meg, nehezen és rend-
kívüli áldozattal lehetett azokat összeszedni, 
némely részét sehogy sem. Pedig Eötvös művei 

nem avultak el. A nagy ember szivének me-
legével írta meg azokat s az a melegség 
hatott egykor, hatásos jelenleg is. Nem avultak 
el, költeményeit szerteszét szavalják, próféta 
jellegű mondataiból szálló igék lettek s mély 
gondolatai ma is lelkesítenek. 

Szerencsére megifjult az idő s ma Eötvös 
Lóránd báró nagylelkű adományából köz-
kincscsé lettek azok. Mindnyájan tudjuk, hogy 
a mű kiadására egy több* száz kitűnő haza-
fiakból alakult „Országos Eötvös-Bizottság" 
vállalkozott. Mindnyájan tudjuk, hogy az elő-
fizetésre maga Jókai Mór hívta fel a nagy-
közönséget s hogy a közvélemény lelkesült 
nyilatkozatokkal fogadta ezt az irodalmi ese-
ményt, Eötvös összes müveinek megjelenését. 

A vállalat sikere tehát kétségtelen s nem 
kételkedhetünk, hogy a „Tanítók Háza", az a 
nagy alkotás, melynél rokonszenvesebb esz-
mény ma nincs Magyarország néptanítói előtt, 
ebből a vállalatból jelentékeny anyagi támo-
gatást fog nyerni. 

De méltán kérdhetjük: mit tehet a vállalat 
terjesztése s a „Tanítók Háza" jövedelmének 
szaporítása érdekében a szegény néptanító: 
40 forint, még részletekben fizetve is, a leg-
többnek igen nagy áldozat s előfizetőket gyűj-
teni a legnagyobb buzgalom mellett sem 
adatott meg a nagy többségnek, mely kis 
falukban kénytelen tartózkodni. 

Ne csüggedjünk. Ne feledjük, hogy közel 
30.000-en vagyunk, hogy a gyermekek szive 
útján hatalmunk van a szülők erszénye felett 
is s hogy sok apró gyűjtés nagy eredményt 
idézhet elő. Egy előfizetőt képes csaknem 
minden tanító szerezni s ez az egy-egy előfizető 
összesen már 100.000 koronánál több jöve-
delmet biztosít. 

De van még egy nagyobb teendőnk is, 
melyet aránylag könnyen teljesíthetünk, mert 
jóformán csak akarat kell hozzá. S ez a teen-
dőnk: Szerezzük meg Eötvös összes müveit 
az iskolai könyvtár számára. Figyelmeztesse a 
tanító, vagy a hol van, a tanító-testület az 
iskolaszékeket vagy gondnokságokat az ülé-
seken hivatalos jellegben erre a vállalatra. Be-
hatási díjakra, tanszerekre megszavazott össze-
gek, egyes iskolai ünnepek jövedelmei elő-

46* 
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segíthetik ezt a ezélt s ha ezek az összegek 
sem elegendők, bocsásson ki az iskolaszék 
vagy gondnokság külön gyűjtő-íveket e czélra, 
írjon alá minden tag egy-egy koronát s a 
többit gyűjtsék össze a vagyonosabb tanulók 
szülőitől. 40 forint összegyűjtése nem boszor-
kányság. 

Igen, legyen ambicziója minden tanítónak, 
hogy az iskola könyvtárában ott lesznek Eötvös 
művei is. Nem lesz az irodalmi lom soha. 
Gyermekeinknek azokból olvashatunk fel haza-
szeretetet, idealizmust, emberszeretetet ápoló 
apostoli igéket, népünk ez okból fogja megsze-
retni a magyar irodalmat s a tanító, ha be-
következnek olykor a nemszeretett napok, midőn 
csüggedés vesz rajta erőt, Eötvös müveit veszi 
kezébe, s megjelenik előtte a nagy apostol lel-
kesítő szelleme bíztatva és buzdítva: csak előre! 

Magyar néptanítók! A legnagyobb áldások 
közé tartozik az, midőn olyasmit tehetünk, 
mely minden tekintetben csak üdvöt ered-
ményez. Eötvös műveinek megszerzése nemes 
hálaérzetünk kielégítése, általa gyarapítjuk 
szeretett csemeténket, a Tanítók Házát, jót 
teszünk birtokbaszerzésével a gyermekekkel, 
az iskolával és a néppel, emeljük a magyar 
irodalom felvirágzását s mindenekfölött kin-
cset szerzünk önmagunknak is..Áldozat-e ezért 
egy kérés s egypár lelkesült szó ? 

Bizony mondom, eljő az a kor, midőn utó-
daink megbélyegzik azt a tanítót, a ki iskolá-
jának nem szerezte meg Eötvös müveit. Es 
ez a megbélyegzés jogosult lesz. 

(Budapest.) György Aladár. 
<Oí$X3® 

Magyar minták a rajz és női 
kézimunka tanításához. 

Lapunk 1899. évi 5. száma Józsa Dániel 
pályatársam tollából „Művészet a történelem-
tanítás szolgálatában11 czím alatt egy nagy-
fontosságú czikket közölt, melyben a szerző 
fölkérendőnek tartja a M. T. 0. Bizottságát, 
hogy a történelem-tanítás sikeresebbé tétele, 
a művészi érzék fejlesztése s ennélfogva a 
népszellem hazafias nevelése végett iskolai 
használatra alkalmas történelmi képek kiadá-
sára a közoktatási kormányt emlékiratban meg-
keresni szíveskedjék. 

Józsa pályatársam a Népnevelők Budapesti 

Egyesületének 1899. év január havában tartott 
választmányi ülésén e tárgyban konkrét in-
dítványt is tett, mit a választmány elfogadván, 
további intézkedés végett az 0. Bizottsághoz 
juttatott. A bizottság igazgatótanácsa azon-
nal, tehát még 1899 január havában tárgyalta 
s elhatározta, hogy az indítvány szellemében 
emlékiratot intéz a tanügyi kormányhoz. 

Időközben lapunk egyik kitűnő munkatársa 
(H.) is felkarolta az eszmét s továbbfejleszt-
vén, nyilvánvalóvá tette, hogy megtestesíté-
sének ideje nincs messze. 

Ily előzmények után hivott össze közokta-
tásügyi ministerünk 1899 október 16-ra egy 
tanácskozmányt, melyet maga nyitott meg s 
maga is vezetett. Az ügy előadója Halász 
Ferencz osztálytanácsos volt. 

A tanácskozmány örömének és köszöneté-
nek adott kifejezést a közoktatásügyi kor-
mánynak s lánglelkű vezetőjének azon ma-
gasztos törekvése fölött, hogy a hazafias szel-
lem ápolása és fejlesztése czéljából hazai 
művészeink által iskoláink számára hazai 
tárgyú történelmi és földrajzi szemléltető-
képeket szándékszik készíttetni s egyútal az 
ügy további lebonyolítására egy szakbizottsá-
got hozott javaslatba, melynek tagjai — igen 
helyesen — kiváló művészek, műkritikusok 
és elismert pedagógusok lesznek. 

Elérkezett tehát végre az az óhajtva várt 
idő, midőn a nemzeti irányú nevelés érdekében 
a hangzatos és üres frázisok helyett művész-
kezek által készített szemléltető-képek állanak 
majd a törekvő tanítóság rendelkezésére. 

Az idő kerekének eme kedvező fordulata 
felbátorít, sőt kötelességemmé teszi, hogy 
ifjúkori álmaimnak egyikét ismételten napi-
rendre hozzam. 

A hazafias nevelésnek eddig ismert eszkö-
zein kívül igen fontosak azok a népies diszít-
mények is, melyeket a kapufélfákon, czifra 
szűrökön, házi és gazdasági eszközökön nagy 
bőségben találunk. Az ilyen díszítési eleme-
ket más művelt nemzeteknél az ahhozértők 
össze szokták gyűjteni. Az így egybegyűjtött 
anyagból aztán a tervezők kezei alatt újabb 
meg újabb diszítmények fejlődnek; diszítmé-
nyek, melyekre rá van lehelve az illető nem-
zetnek gondolkozása, ízlése, egész lelke. 

Colbert idejében az idegen iparczikkek 
útján a szélrózsa minden irányából s ellen-
állhatatlanul özönlöttek Párisba az idegen 
díszítési formák, melyek át meg át meleged-
vén a franczia szellem laboratóriumában, egy 
új ízlésnek, a franczia műízlésnek váltak gaz-
dag forrásaivá. 

Pár évtizeddel ezelőtt — ki ne emlékeznék 
rá ? — valóságos lázba ejtették a világot az 
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ú. n. ó-német minták, melyeket a feledés 
homályából a német nemzeti kegyelet kuta-
tott elő. Ezelőtt pár évvel az angol irány 
indult hódító útjára; napjainkban meg a skót 
minták kezdik elfoglalni a tért, kivált a 
szőnyegdiszítésnél, hazánkban is. Nem kisebb 
egyéniség, mint Rőnayné, Torontálvármegye 
főispánjának nagyműveltségű neje, üdvözölte 
a, minap s ajánlotta a nagybecskereki szőnyeg-
gyárnak a ritkaszép skót mintákat. 

Mindezek és a többi, itt elő nem sorolt, de 
jól ismert diszítmények nem maguktól szület-
tek, hisz tudjuk, hogy még egy oblongum 
sem lesz magától, hanem létrehozta azokat a 
nemzet közszelleme; az a közszellem, mely 
nem kívülről, hanem önönmagából meríté 
lelkesedését és rajongó szeretetét mindahhoz, 
melyről elmondható, hogy „az enyém". 

Nálunk is volt közszellem, de ez — fájda-
lom ! — a legtöbb esetben a sirvavigadásban 
nyilvánult. Ez az oka (és még sok más), hogy 
bár ezer-éves multunk van Európában, önálló 
ízléssel nem dicsekedhetünk. 

De a mi eddig nem lehetett, miért ne 
lehetne ezután ? Lássunk csak munkához! 

Mint föntebb érintém, a müveit nemzetek-
nél mindig nagy súlyt fektettek a szerteszét 
heverő népies diszítmények egybegyűjtésére, 
a melyek csakugyan úgy születtek, mint a 
mi zamatos magyar népdalaink, melyeknek 
igazi szerzőit emberi lény hasztalan kutatja. 

így jöttek létre időközönkint az ihletett 
mesterek alkotó kezei alatt a különféle stílek, 
melyek az illető nemzeteknek nemcsak az 
ízlésére s így indirekte az erkölcsére voltak 
átalakító előnyös befolyással, hanem önbecsé-
nek fölismerésére s ennek nyomán önbizal-
mának és büszkeségének fokozására is. 

A jó példák előttünk vannak; csak köves-
sük s a siker el nem maradhat. 

Arany Jánost a költők egész seregének 
kellett megelőznie, hogy a magyar ballada a 
világirodalom csúcsára emelkedjék. S nagy 
kérdés: vájjon megtörténhetett volna-e ez, ha 
előzőleg két generáczió nem fáradott volna 
az anyaggyűjtés szorgos munkájában. 

Innentűl harminczezeren vagyunk. S ha a 
fent jelzett tárgyakról működése területén 
mindenki csak egy-egy diszítményt is rajzolna 
le, rövid időn egy harminczezer darabból álló 
gyűjteménynek lennénk birtokában. E gyűjte-
mény a mellett, hogy alkalmas anyagul kínál-
koznék az önálló magyar ornamentika leendő 
díszes palotájához, egyúttal anyagot szolgál-
tatna az első nemzeti rajz- és himzésminta-
gvűjtemény egybeállításához is. 

Szomorú igazság, de igazság, hogy ezen a 
téren is folyton az idegen termékeket kulti-

váltuk és a saját vagyonunkat elhanyagoltuk. A 
cseh Dolmetsch- és a német Lachenmayer-féle 
minták oly közkedveltségnek örvendeneknálunk, 
mintha csak Debreczenben születtek volna. 

Én a rajz és női kézimunkáknál haszná-
landó magyar tárgyú mintagyűjteményektől 
sokat, nagyon sokat reménylek. Reménylem 
először is azt, hogy általános használatuk meg 
fogja törni az idegen befolyás föltétlen érvé-
nyesülését. S reménylem másodszor azt, hogy 
tudatára jővén, mikép ezen a téren is mily 
gazdagok vagyunk, megszáll az önbecsülés érzete 
is. Az a nemzet pedig, mely erejének tudatá-
ban önönmagát megbecsüli, nem veszhet el. 
Csakhogy erre rá kell nevelni minden nemzetet! 

Föltétlen szükségesnek tartom tehát a mon-
dottak alapján, hogy a M. T. 0. Bizottsága 
programmjába vegye a következő pontokat: 

1. Indítson országszerte hazafias mozgalmat O O 
oly czélból, hogy a magyar tárgyú régi népies 
diszítmények haladéktalanul egybegyűjtes-
senek. 

2. Tegye meg a kívánt lépéseket arra, hogy 
az így egybegyűjtött anyagból a rajz és női 
kézimunka oktatásához megfelelő minták ké-
szíttessenek. 

3. Intézzen emlékiratot a tanügyi kormány-
hoz, hogy e hazafias ügyet, mint a művészi 
szemléltető-képek ügyét, erkölcsi és anyagi tá-
mogatásában részesítse. 

CÚjpest.J Sxentyyöryyi Lajos. 

— Felhívás az ország tanférfiaihoz! 
A bajai gyümölcsészeti egyesület folyó évi 
szeptember hó 30-án tartott ülésében egy-
hangú határozattal az Eötvös-alap alapító tag-
jainak sorába lépett és a következő alapító-
levelet fogadta el: „Alapító levél. Alulírott 
egyesület az Eötvös-alap (országos tanítói se-
gélyegyesület) azon törekvését méltányolván, 
melylyel a Tanítók Háza létesítése által a 
tanítók gyermekeinek különösen felsőbb isko-
lázását megkönnyíteni törekszik, az Eötvös-
alap alapító tagjainak sorába lép és az alap-
szabály 47. §-a szerint mindaddig fogja minden 
év junius hó 30-án az alapítvány 400 korona 
összeg 5°/o-os kamatát fizetni, a míg magát 
az alapítványi összeget le nem fizeti. Az ala-
pítvány 1900. év január hó l-jétől érvényesül. 
Az alapítvány után az Eötvös-alap alapsza-
bályai 48. §-a által biztosított jogok gyakor-
lásával alapító egyesület a bácsbodroghvár-
megyei közs. tanítóegyesületet bízza meg, 
illetve arra fölkéri. Ha a bácsbodroghvármegyei 
tanítóegyesület megszűnnék, úgy az alapító 
jogok gyakorlása Baja város minden hivatásos, 
tanügygyei foglalkozó egyéneinek az állami 
tanítóképző-intézet vagy helyettese, esetleg a 
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főgimnáziumi igazgató által egybehívott érte-
kezletére száll. Baján, 1899. évi szeptember 
30-án. A bajai gyümölcsészeti egyesület ne-
vében Nágel Sándor, elnök. Veisz Rezső, titkár. 
Bernhardt Ernő. Benkő Pál. Gasparik János". 
Ezzel kapcsolatban nevezett egyesület alul-
írott elnökséghez még a következő nyilatko-
zatot küldte meg: „Kötelező nyilatkozat. 
Alulírott egyesület kötelezi magát az Eötvös-
alap (országos tanítói segélyegye sülét) javára 
mindazon eladásokból, a melyeket egyesüle-
tünkfaiskolájából bármely tanító, tanár, óvónő 
közvetít, valamint az általuk eszközölt bevá-
sárlás után befolyó összegből az őszi eladá-
soknál 6°/o-ot, tavasziaknál pedig 4°/o-ot az 
Eötvös-alap pénztárába befizetni. Az így be-
folyó összegből fedezi egyesületünk első sor-
ban ama 200 frtos alapítványt, a melyet a 
mai napon létesített az Eötvös-alapnál s az 
ugyanígy befolyó összegből később új alapít-
ványok létesítését fentartja magának egyesü-
letünk." Ismerve a bajai gyümölcsészeti egye-
sület nagyszabású berendezkedését, a hazai 
tanítóság csak kötelességét teljesíti, ha a 
föntebb közölt alapító-levél értelmében hozott 
áldozatkészségét anyagi és erkölcsi támoga-
tásban részesíti és érintkezésében minden 
alkalmat megragad arra, hogy akár a napi-
renden levő gazdasági ismétlő iskola szerve-
zésénél a gazdasági telepen szükséges befá-
sítást: különösen a fajbiztos anyaiaknak, a 
téli kézbenemesítéshez iskolai czélra alkalmas 
gyökérdús csemetéknek, gazdasági és dísz-
fáknak, bokroknak, biztos szőllőfaj oknak és 
nemesítési gallyaknak beszerzését akár sa-
ját, vagy a község lakossága között a ma-
gánbirtok berendezésére a szükségleteket a 
föntnevezett gyümölcsfa-telepről szerzi be, il-
letve eszközli s így közvetve is szolgálatot 
teljesít a tisztán tanító-érdeket támogató 
Tanítók Háza ügyének. Midőn a fentiekre 
hazánk összes tanügygyei foglalkozó tanfér-
fiai, óvói és óvónőinek figyelmét fölhívni bá-
torkodom és a küszöbön álló őszi ültetésekhez 
beszerzésre, úgy a későbbi időkre is, nevezett 
egyesület fajtiszta, gazdag gyűjteményét aján-
lom — tájékozásul az egyesület árjegyzékéből, 
a mit megkeresésre az egyesület bárkinek is 
is készséggel küld, — a következőket hozom 
szives tudomásul: Baja vasúti és gőzhajózási 
állomáshely, tehát a megrendelés mindkét vo-
nalon gyors és biztos. Az egyesület nem ön-
czélból alakult magánvállalat, hanem államilag 
segélyezett, alapszabályzattal működő kultúr-
egyesület, mely szakelőadásokat, felolvasásokat 
rendez, telepén kísérletezéssel megállapított 
s az ország minden vidékére alkalmas, fajtiszta 
produktummal bír és kiváló törekvése a gyü-

mölcstermelésnek és szőllőmívelésnek okszerű 
alapon minél szélesebb körben megkedvelte-
tése és kivitelre alkalmassá fokozása. A meg-
lepő jutányos számításon felül kiváló előnye 
ezen faiskolának, — mely jobbára saját termé-
séből a folyó évben Baján állandó gyümölcs-
árú-csarnokot is létesített — a faj megbízhatóság 
és a termőképességre való figyelem, melyhez 
elegendő, ha a legtávolabb vidékről is inté-
zendő megrendeléshez a befásítandó talajnak 
faját és a vidék égalja természetét csak álta-
lánosságban is megjelöli a megrendelő; biztos 
lehet, hogy ehhez mérten a legjobb fajt fog-
ják megküldeni. A faiskolából megrendelhetni 
tetszés szerinti mennyiségben: a) A 150 — 180 
czm. magas törzsű körteojtványt, darabja 30 kr, 
35 válfajban; b) 160—200 czm. magas törzsű 
alma-ojtványt, darabja 25 kr, 40 válfajban; 
Ĉ140 —180 czm. magas törzsű szilva-ojt ványt, 
darabja 25 kr, 8 válfajban; d) 100—180 czm. 
magas törzsű kajszinbaraczk-ojtványt, darabja 
25 kr, 6 válfajban; e) 160—200 czm. magas 
törzsű cseresznye-ojtványt, darabja 25 kr, 
10 válfajban; f ) 160 — 200 czm. magas törzsű 
meggy-ojtványt, darabja 25 kr, 8 válfajban; 
g) 100—180 czm. magas törzsű őszi baraczk 
duránczi faj-ojtványt, darabja 20 — 30 kr, 12 vál-
fajban ; h) 100—180 czm. magas törzsű őszi-
baraczk magtól váló ojtványt, darabja 20—30 
kr, 11 válfajban. Az a) — h) alattiak törpe ala-
kításban is kaphatók darabonkint a fenti 
áraknál 5 krral olcsóbban. Ugyancsak tetszés-
szerinti mennyiségben és a kipróbáltabb faj-
ból rendelkezés alatt áll: birs-, dió-, eper-, 
mogyoró-, som-, málna-, ribiszke-, pöszméte-, 
szamócza-fák illetve bokrok. A borfajta szől-
lőkből a hazai talajviszonyoknak legmegfele-
lőbb 15 válfaj; a csemegeszőllőből pedig 21 
válfaj után történhetik megrendelés. A sima 
vesszőnek 1000-e 8 frt, a gyökeresből 1000 db 
12 frt 50 kr. Alacsony- és magas-törzsű lom-
bos díszfák 15 krtól 45 krig 35 fajból választ-
ható ; tűlevelű fák és örökzöldek 5 krtól 
1 frtig 14 fajból állanak rendelkezésre. Cserjék 
10 krtól 30 krig 30 válfajban; kúszó-növé-
nyek, ipari czélokra füzdugványok s egyéb 
gazdasági fák V2 krtól 10 krig. Ojtó- és 
szemző-vesszők darabonkint a faj minőségé-
hez képest 1 — 2 krig. Ezen kiváló berendezésű 
és megbízható faiskolát a legszélesebb körben 
való támogatásra ajánlhatom, a mely megfelelő 
pártolás mellett, mint a miként az egyesület 
jelzi, a kötelező nyilatkozatban foglalt ajánlati 
°/o-ok értéke a Tanítók Háza javára évi 
400 frt jövedelmet is biztosíthat. Kelt Bez-
dánban, 1899. évi október 29. Molnár Ferencz, 
a bácsbodrogvármegyei közs. tanítóegyesület 
elnöke. 
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Maradjon-e? 
A Kárpátok gyönyörű vidékén erdőtől koszo-

rúzott festői völgyben épültek a náddal fedett 
béreslakok, melyek közül mint est - égen a 
bold, pompájával kimagaslott a fény teljes 
özönével elhalmozott kastély, melynek kör-
nyékét a díszes rózsák és illatos virágok 
paradicsommá varázsolták. 

Egy, nappal zajtalan puszta, melyen csak a 
pásztorfiu furulyájának hol búsító, hol meg 
vidámító akkordjai éreztetik az idegennel, 
hogy itt laknak. A cselédség örökös munkára 
utalva, vagy a mezőn teljesíti úrnője paran-
csát, vagy a falak közé rejtve végzi az ott 
végezhetőket. A cseléd-gyermekek ? Azok ott 
vannak a rozoga épületben, melynek teteje 
majdnem tótágast áll a hitványságtól, ki-be-
düledező oldala, mint a természetes szellőz-
tetés kész szolgája, szabadon enged utat a 
vad szélnek, mely a gyermekek ritkafonású 
ruháit átjárva: kékessé, fázóvá teszi bőrüket. 
Ilyen épület még ekkor Szeleyné pusztáján a 
kultúra temploma — az iskola. 

Nagyon ismeri Szeleynét az egész vidék. 
Szegény leány volt, a kit megboldogult fér-
jének szerelme emelt föl az úri módba. Szép 
volt mindig, az most is. Férje halála újra 
fölébresztette benne a hiúságot és semmivel 
sem törődve, csak a piperének élt és csak 
tetszeni kivánt. Tetszeni az udvarlók tarka 
seregének. Egyetlen leánya: a kis Nárcisz 
nevelésével mitsem törődött. Nem látta köte-
lességeit az — udvarlóktól: elfeledte, hogy ő 
anya. Gyermekétől elzárta magát s ünnepe 
volt a leánykának, ha anyja nagy időközök-
ben megszólította volt. Csak magára gondólt, 
leánya pedig olyan volt, mint a kinek se 
anyja, se_ gondozója, se senkije, se semmije. 

. . . Uj tanítónő került a pusztára. 
— Szánalmas hely —- mondá — midőn 

belépett a rozoga épületbe, melyben szobája 
is volt. Majdnem sirva fakadt, midőn útitás-
káját a szúette székre helyezte. 

— Lehet őnagyságával beszélni ? — kérdi 
a szobaleányt, ki egyébként valóságos belső 
titkos tanácsosa őnagyságának — az új 
tanítónő vagyok. 

— Most nem, jöjjön később — válaszolt 
ez hidegen, miközben egy kicsinylő pillan-
tással mérte végig Raduy Anasztáziát. 

A tanítónő elpirult, s elhatározta, hogy 
visszamegy szüleihez. Hogy e nap unalmát 
elűzze, az erdő felé sétált s mindig jobban 
megerősödött benne a vágy, hogy elhagyja e 
barátságtalan pusztát, a hová olyan tervekkel 
iparkodott, a melyekkel önmagának és pályá-
jának hasznot tehet, talán dicsőséget is sze-
rezhet. A lombok hűs árnyában, sétája közben 
meg-megállt s lábával idegesen taposta a 
korán lehullt faleveleket. Gondolatai átrepülve a 
Kárpátok havas tetején, a pázsitos Alföld egy 
kedves pontjára szálltak, az édes „otthon"-ra, 
a hol minden édes. Édes a szenvedés is. 
Mennél tovább állott így egy helyen, annál 
közelebb jutott az elkeseredéshez s mái-
sóhajtásai majd a sírásba mentek át, midőn 
kesergéséből egy kellemesen csengő hang 
ébresztette föl. 

. . . Árva vagyok, apám megholt, 
Anyám nem visel rám gondot . . . 
Minek is az ilyen élet; 
Csak jönne már az itélet . . . 

Még egypár lépést tett és meglátta, hogy 
egy szőke kis lány ügyes kacsóival bokrétát 
készít s közben egy-egy bogárka eltávolítá-
sával bíbelődik, mely egy leszakasztott virág 
szirmai közé erősen befészkelte magát. 

Közelebb érve hozzá, kérdi: 
— Mit keressz itt kis leány ? . . . 
— Virágot szedek, kicsoda maga ? . . . nem 

ismerem. 
— Én sem tégedet . . . 
— En . . . én ide való vagyok a pusztára. 
— Én is. 
— Talán az új tanítónéni maga ? . . . akkor 

magának adom ezt a virágot. Tanítónéninek 
szedtem, hogy engemet majd szeressen. 

Megilletődve nézett a kis leány szemeibe, 
s gyengéden végigsimította arczát. 

— Még szedek hozzá többet . . . abból a 
kékből . . . jó? . . . abból a sárgából is . . . 
Majd esdeklően emeli föl szemeit: de szeressen 
ám tanítónéni, mert engemet a mama nem 
szeret . . . 

— Nem-e? Talán nem vagy jó kis lány? 
Mintha megbánta volna azt, a mit mondott: 
— Jó vagyok, hisz imádkozni is szoktam, 

majd imádkozom tanítónéniért is . . . 
— Ki a te mamád ? 
— Hát nem is tetszik tudni ? . . . Az, a kit 
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úgy hívnak, hogy nagysága, de a ki engemet 
nem szeret. 

Es a kis leány el kezdett hangosan zokogni. 
A tanítónő kezénfogta a keservesen zokogó 

kis leányt, a puszta felé vette útját s ott 
első gondja volt, hogy megtudja a valót 
Tunyogi bácsitól, a béres gazdától, a kiről a 
kis leány útközben beszélt neki. 

— így van az, kisasszonykám — fejezi be 
a beszélgetést egy humoros fejcsóválással — 
így a'! így van, mióta a jó nagyságos úr 
meghalt, de hát ki segítsen rajta? . . . 

Mily érzelmek dúltak kebelében, nem tudom, 
de midőn a kis leányra nézett, mintha ezt 
kérdezte volna magában: maradjak-e? . . . s 
mintha ezt felelte volna rá : maradj . . . És 
a midőn búcsút vett a kis anyátlantól, haza-
sietett barátságtalan hajlékába, a hol minden 
bú tordarab a jövőben való elégedetlenségét 
jósolta és ismét azt kérdé: maradjak-e? . . . 
maradj! . . . Eszébe jutottak Nárcisz esdő 
pillantásai és — maradt . . . 

. . . Lassú ütemben haladt a tanítás. Mint 
pusztán szokott. Rendesen, csak Nárcisz járt 
az iskolába. Tanult szorgalmasan, akár nap-
estig elhallgatta volna a „tanítónéni" szavait 
s csak akkor hagyta el őt, ha étkezni ment. 
De nem is volt kedve a kastélyban lenni, a 
hol anyja szívtelensége sehogy sem egyezett 
azzal, a mit ő az iskolában tanult. így egy 
napon is a folyosón álló kis leány figyelmét 
csendes gondolkozásából anyja korholó szavai 
keltették föl: 

— Takarodol ki. te semmittevő, szégyen-
faló koldus, ide mertél jönni? 

Egy tehetetlen szegény koldusnak adott 
•alamizsna voltak e szavak, melyek hallatára 
Nárcisz hirtelen beosont szobájába s ablakához 
támaszkodva, monologizált: 

— Szeresd felebarátodat . . . a szegényt 
segíteni kell, mama . . . 

Majd a midőn meglátta, hogy a szegény 
télvíz idején mezítelen lábakkal megy tova: 
sírva kérte Istent, hogy adjon annak csizmát. 

— Nárcisz! . . . 
A kis leány hol az ablakra a koldus után, 

hol meg a nyitva hagyott ajtó előtt álló édes 
anyjára tekintett s közben könyeinek ragyogó 
gyöngyei nagy szemekben peregtek le arczán: 
a szeretet forró könyei, melyek a szégyen 
égető vörösségét csalták a fásult szivü anya 
arczára, kinek, úgy látszik, most eszébe jutott 
vétkes mulasztása is, midőn gyermekét olyan-
nak látta és tapasztalta, mint a kinek kicsiny 
szívében nagy szeretet lakozik. 

És megsemmisülve kérdé: 
—- Hol tanultad ezt ? 
— Az iskolában! 

— Ott ? — s kérdőleg mutatott a toldott-
foldott épületre, mely szemben volt az 
ablakkal. 

— Ott mamám . . . ott . . . 
Többet nem szólt, nem is kérdezett csak — 

sírt. Megölelte gyermekét s midőn a „tanító-
néni" is ott volt már, nem tudott szóhoz jutni 
a zokogástól. Sírt Nárcisz is, sírt Anasztázia . . . 
sírtak mind . . . 

— Jó mamácskám, ne sírj . . . 
Ennyi volt válasza: 
— Jobb anyád volt neked az — iskola. 

* 
Sok minden megváltozott a pusztán: a 

kastélylyal szemben új ház épült. Szép és 
nagy. Palota. Méltó az igékhez, melyek benne 
szárnyra kelnek. Anasztázia, a midőn fölépült 
ez az új iskola, nem kérdezte : maradj ak-e ? 
hanem — maradt. Nárcisz az édes anyai 
szeretet melege mellett nagygyá nőtt, s 
gyakran meglátogatta a „ tanítónéni "-t, külö-
nösen úgy estenden. Beszéltek ilyenkor sokat: 
a múltról, a jövőről . . . mindenről . . . Sokszor 
eszükbe jutott a virágbokréta, meg az a nóta, 
a melyet most nincs miért énekelni, ha csak 
emlékből, kegyeletből nem. S ha sikerül egv 
pásztorfiut rábírni, hogy furulyájával kisérje 
dalukat: tele örömmel dalolják e nóta első 
szakasza után az utolsót: 

. . . Nincs már gondom, nincs bánatom, 
Pusztán palotában lakom . . . 
Ügy tetszik nekem az élet: 
Ne jöjjön még az ítélet . . . 

(Budapest) Jurassci Endre. 

I R O D A L O M . 
A Benedek-Földes-féle Gazdasági ismétlő-

iskolai olvasókönyv, melyet annak idején a m. 
kir. földmívelésügyi ministerium pályadíjjal 
koszorúzott, immár az ötödik kiadásban hagyta 
el a sajtót. A könyv új kiadásában jelentékeny 
változáson ment át. Terjedelme az eddiginél 
nagyobb (az eddigi 418, a mostani 429 lapot 
számlál) s tartalmában szinte újjászületett. 
A gazdasági ismétlő-iskolai tanítóknak eddig 
az volt legfőbb kifogásuk e könyv ellen, hogy 
nem tartalmaz gazdasági olvasmányokat. Volt 
ugyan benne 33 lapra terjedő gazdasági 
irányú olvasmány, de azok, mint kedélyeskedő 
modorban irt, nagyon vékony tartalmú dolgok, 
e tekintetben komolyan nem voltak számba-
vehetők. A könyvben eddig a kelleténél több 
vers foglalt helyet s egyes olvasmányai 
nagyon hosszúra nyúltak. Ezekből a legújabb 
kiadásban 23 maradt ki. A kihagyottak közül 
17 prózai olvasmány (a többek közt a nagyon 
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hosszú Csodaszarvas) és 6 költemény. Ezek 
helyett gazdasági olvasmányok vétettek föl, 
melyek a gazdasági ismétlő-iskola évfolyamai-
nak s a „szervezet és tanterv"-nek megfele-
lőleg 3 csoportra osztva, 124 lapra terjednek. 
Ezek az olvasmányok: az I-ső évfolyam 
számára: A talaj. A növény élete és táplál-
kozása. A levegő. A víz szerepe. A meleg, 
mint munkás. A gyümölcsös. A konyhakert. 
A lakóház, gazdasági épületek, kút. A baromfi-
tenyésztés. A Il-ik évfolyam számára: A trágyá-
zás. A földmívelés. A vetőmag és vetés. Gazda-
sági növények. A szőllő. Borkészítés és keze-
lés. Állattenyésztés. Méhes. A Ill ik évfolyam 
számára: Gyümölcs szedése, eltartása és érté-
kesítése. Ütmutalás a ve'rtetü keresésére és 
irtására. Hogyan szerettem meg a méhecs-
kéket. Mese a selyembogárról. A gazdálkodás 
rendje. Hasznos tudnivalók. E 23 olvasmány 
(melyekből 16-ot Bombay Dezső irt) nagyjában 
magában foglalja mindazt, a mit a „szervezet 
és tanterv" a gazdaságtan tanításánál meg-
kíván. Nem találjuk azonban bennük a ken-
der és len részletes feldolgozásának leírását, 
a mit pedig a szervezet és tanterv nyoma-
tékosan hangsúlyoz. A ruha czímü olvasmány-
ban van ugyan arról említés téve, de az 
nagyon hiányos és téves is. Nem találunk 
olvasmányt a ruhanemüek tisztántartásáról 
s a szappankészítésről sem. A selyemtenyész-
tés alapos ismertetést érdemelt volna, mert 
a „mese a selyembogárról" nagyon vékony 
tartalmú ahhoz, hogy a tanuló annak alapján 
e téren bővebb ismeretet nyerhessen. A gazda-
sági olvasmányokban nem találjuk a rigolo-
zást s az elevensövény ültetését. Pedig ez 
utóbbival egyszer már a magyar parasztgaz-
dának is megkellene ismerkednie s gazda-
ságában a fonott, tüske-, hasován- s kukoricza-
tusa-kerítéseket ezzel helyettesíteni. A vértetű 
ellen való védekezést, mely 6 lapra terjed, 
rövidebbre is lehetett volna szabni. IVIind e 
hiányok és hibák azonban keveset vonnak le 
a könyv gazdasági olvasmányainak értékéből, 
melyek különben igen jól vannak irva s álta-
lában tartalmasak. A czímül vett tárgyat sok 
oldalról merítik ki a nélkül, hogy fölösleges 
fejtegetések volnának bennük, avagy ala-
poskodás hajszolása révén elsekélyesednének. 
Az írók teljesen urai voltak tárgyuknak. 
Különösen Rombay csoportosította szépen 
mondanivalóit. Erre nézve az általa földol-
gozott olvasmányokból felhozzuk: A talaj, A 
növény élete és Gyümölcsös czímüeket. A talaj-
nál pl. négy cziklusban elmondja annak kelet-
kezését, alkotó részeit, minőségét, jellegét, a 
levegőnek, trágyának reáható szerepét, a talaj-
nemeket, telkesítést, talajjavítást stb. A növény 

élete leírásánál kapcsolatosan a világosság, 
napfény s meleg szerepét, a növény szapo-
rítását s a fagyokat tárgyalja. A gyümölcsös 
kertben cz. olvasmányban (mely — mellékesen 
mondva — a tárgymutatóba föl sincs véve) 
a fáknak különféle módon való szaporítását, 
nemesítését, nemeit, ültetését, nevelését, ápo-
lását, alakítását stb. sorolja s írja le röviden, 
de jól. Ily csoportosítással tárgyalja a többi 
gazdasági olvasmányokat is, melyeknek csak-
nem mindegyike egyszerű, de világos s itt-
ott jó zamatos nyelvezettel van írva. A hasz-
nos tudnivalók czítn alatt a gazdasági mun-
kástörvény rövid foglalatja, marhalevél kiál-
lítása, a mezei munkaszünet, a budapesti vásár-
csarnokok s az oda való szállítás, az állatok 
vasúti szállítása s a veszettség vannak 
rövidebben-hosszabban tárgyalva. Gyakorlati 
dolgok; helyes volt fölvételük. A könyv 
azon olvasmányaira, melyek a közismeretek 
tanítására szolgálnak, nincs megjegyzésem. 
Azok már régen keresztülmentek a kritika 
tűzpróbáján. Reményiem, most már nem lesz 
a gazdasági ismétlő-iskolai tanítóknak a szóban O cl 
levő könyv ellen nagyobb kifogásuk. Legfölebb 
azt fogják kívánni — a mi óhajtandó is — 
hogy a gazdaság körébe vágó minél több kép 
foglaljon benne helyet. Hiszszük, nemsokára 
az is meglesz. A Benedek-Földes-féle gazda-
sági olvasókönyvet a Lampel Róbert-féle könyv-
kereskedése adja ki. Ára: 50 kr. Gönczi F. 

A Nagy Képes Világtörténet 43. füzete, mely-
ben már a III. kötet szövegét veszi az olvasó, 
Rómáról szól. A harmadik kötetet dr. Geréb 
József irta. A nagy munka füzetenkint is 
kapható 30 kr jávai. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Test-
vérek, írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-út 
18.) s minden hazai könyvkereskedés utján. 

Új magyar népdalgyűjtemény. A „Harmó-
nia" zeneműkereskedés kiadásában most jelent 
meg egy 103 magyar népdalból álló gyűjtemény 
zongorára (czigányos modorban) vagy ének-
hangra, Székely Dezső összeállításában, mely-
nek rendkívüli olcsó ára 3 korona. Ezen gyűj-
temény hazánk legelső dalköltőinek, u. m. 
Káldy, Hubav, Huber, Szeutirmay, Erkel, Lányi, 
Fráter, Bokor, Serly, Bodó, Lengyel stb. dalait 
tartalmazza, melyek eddig semmiféle gyűjte-
ményes kiadásban nem jelentek meg. Ezen 
népdalgyűjtemény annál is mkább tetszésre fog 
találni a magyar népdal kedvelőinél, mert 
annak tartalma és kivitele teljesen megfelel 
a magyar népdal követelményeinek, a miért 
is részünkről ajánlhatjuk. 
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Számtan és mértan. A gazdasági ismétlő-
iskoláknak írta dr. Béke Manó. {Lampél R. 
kiadása, ára 35 kr.) Tárgyalja a négy alap-
műveletet a gazdasági ismétlő-iskolák szem-
pontjából, adja a tizedes törtekkel való műve-
leteket, foglalkozik az idomok kerületével és 
területével, a százalék- és kamatszámítással, a 
telek kimérésével, a testek köbtartalmával s 
végül adja a gazdasági számvitel elemeit. 
Melegen ajánljak a gazdasági ismétlő-iskolai 
tanító kartársaink figyelmébe. Alkalmilag 
visszatérünk rá. 

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

Köszönetét nyilvánította: Hunyadvár-
megye közönségének azon áldozatkészségéért, 
hogy a dévai áll. el. és polg. leányisk.-nak 
Jókai Mór összes munkáit adományozta; 
Bapp Sándor földmíves és Lénárt Erzsébet 
vadászerdei lakosoknak, a kik házukat a 
vadászerdei áll. el. isk. mellett idegen ajkú 
gyermekeknek felállítandó internátus czéljaira 
egy évre ingyen átengedték. 

Kinevezte: Lukács f f y né-Imre Regina oki. 
tanítónőt a nagyági áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Hamza István oki. tanítót a 
taraczközi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Lówy Géza oki. tanítót a hidalmási áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Kakucs György oki. 
tanítót a parajdi áll. el. népisk-hoz rendes 
tanítóvá; Kneitner Gizella oki. kisdedóvó-
nőt a nagybereznai állami kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Mihálka Ilona és Sztrinyiné-
Horváth Mária szolnoki közs. kisdedóvónőket 
az ugyanottani állami kisdedóvodához kisded-
óvónőkké ; Horváth Ida oki. tanítónőt a mákói 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kádár Már-
ton oki. tanítót a magyargyerőmonostori áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Nagy Lajos, Be-
pich Emil, Kordos János nagyrőczei ág. hitv. 
ev. tanítókat, Oroszlányi Júlia oki. tanítónőt 
a nagyrőczei áll. el. népiskolához r. tanítókká 
ill. tanítónővé; Bene Gyula, Biró Gizella oki. 
tanítót ill. tanítónőt a magyarbikali áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Schwan-
ner Gyula képesített tanítót a határfalvi áll. 
el. népÍBk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Adámkovics Emma nagybereznai 
áll. kisdedóvónőt a szolnoki állami kisded-
óvodához; Gutkovszky Adél mákói áll. el. 
isk. tanítónőt eddigi minőségében a boncz-
hidai áll. el. isk.-hoz; Babarczy Lukácsot és 
nejét, szül. Filka Róza, miskolczi vasúttelepi 
áll. el. isk. r. tanítót ill.tanítónőt a szolnoki áll. 
el. népiskolához jelenminő^égükben ; Muscliong 
Hermina, a kübekházi államilag segélyezett 

közs. iskolához szolgálattételre berendelt áll. 
tanítónőt a józseffalvai áll. el. iskolához; 
Gróbné-Kováts Borbála józseffalvai áll. el. 
isk. tanítónőt a kübekházi áll. s. közs. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Bay Ferencz 
tiszabecsi munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 300 frtot; Herzka Izrael szeredi munka-
képtelen izr. el. isk. tanító részére évi 550 
forintot; Osvald Endre s.-apáti róm. kath. 
tanító részére évi 270 frtot. 

Végleg megerősítette: Kiss Bál János 
baranyavármegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokot jelen állásában. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Stumpf Bálint újpalánkai róm. kath. volt 
tanító özvegye, szül. Bauschek Mária részére 
245 fr tot ; Csillag László dunafalusi nyug. 
róm. kath. tanító özvegye, szül. Bibárics 
Erzsébet és 5 kiskorú árvája részére együtt 
évi 230 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
$ Bács-Bodroghvármegye közs. tanító-

egyesületének apatini köre látogatott őszi 
gyűlését Apatinban tartotta, melyet a szolga-
biróság, a községi elöljáróság és az iskolaszék 
is megtisztelt jelenlétével. És bár a tárgy-
sorozat elég hosszú volt, mindvégig fentar-
totta a nagyszámú hallgatóság élénk érdek-
lődését, mert nemcsak elméleti és szorosan 
vett oktatási kérdéseket ölelt föl, hanem be-
mutatta a tanító működését az iskolában s 
alkalmat nyújtott a szülőket és a társadalmat 
is érdeklő erkölcsi hibák megvitatására. 
Bayerle Jozefa kisasszony a „Szülőföld" cz. 
olvasmányt kezelte a III. osztályban. Tisztán 
németajkú növendékei folyékony és helyes ma-
gyar feleleteket adtak. Az osztály- és fölmenő 
rendszer jó és rossz oldalairól Schnurr György 
apatini, Grubits Imre b.-gombosi, Czirfusz 
János bezdáni, Bettkó Ferencz b.-bresztováczi 
és Nagy József bezdáni tanító tartott nagy tet-
széssel fogadott felolvasást. Élénk vita után 
a gyűlés Czirfusz J. és Grubits I. egyesített hatá-
rozati javaslatát fogadta el s kimondja, hogy 
ott, a hol a helyi körülmények olyanok, hogy 
a fölmenő rendszer a tanítás eredményének 
koczkáztatása nélkül keresztülvihető, ajánla-
tos ennek behozatala; a hol pedig a helyi 
körülmények ezt meg nem engedik, ott szük-
séges, hogy a tanító-testület minden tekin-
tetben együttesen működjék, a fegyelem keze-
lésében és a rendtartásban is egyöntetűségre 
törekedjék. A tanmenetet és a tantervet 
együttesen állapítsák meg, hogy az egyes 
osztályok között hézag ne maradjon, vagy 
pedig valamely tárgy szükség nélkül ne is-
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mételtessék. Ezután a szülőket és a társadal-
mat ís nagyon közelről érdeklő azon kérdés 
került megvitatás alá, hogy milyen eljárást 
kellene követniök az összes népoktatási inté-
zeteknek, hogy a serdülő ifjúságban a neme-
sebb szórakozás iránti érzéket fejleszszék és 
állandósítsák. A vita alapjául a Schick Malvin 
prigl.-szentiváni, Milyacsky Elek bodroghmo-
nostorszegi és Zatskó Alajos gombosi tanító 
által felolvasott dolgozatok szolgáltak. Hosz-
szas eszmecsere után a gyűlés határozatként 
kimondja: 1. hogy neveljük a gyermekeket 
munkaszeretetre, tanítsuk meg testet edző, 
lelket művelő, szivet nemesítő játékokra, te-
gyük fogékonynyá az ének és a hasznos ol-
vasmányok iránt; 2. alakítsunk ott, a hol a 
körülmények megengedik, ifjúsági egyesülete-
ket, szervezzünk önképzőköröket; 3. hassunk 
oda, hogy a szülők és a társadalom minden 
rétege e czél elérésében segítségünkre legyen, 
mert az ő érdekük első sorban, hogy a jövő 
nemzedék testben és lélekben ép, egészséges 
legyen. Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
ügyét Molnár Ferencz bezdáni igazgató, a 
vármegyei községi tanítóegyesület elnöke ter-
jészté a kör tagjai elé. Rövid, szivből jövő s 
ezért szívhez szóló beszédben kéri a kör azon 
tagjait, a kik még nem jegyeztek részes-
jegyet, hogy tegyenek eleget ebbeli köteles-
ségüknek. Örömmel jegyzem föl, hogy a várt 
eredmény nem maradt el s ma már az apa-
tini kör minden tagja aláírt egy-egy 25 frtos 
részes-jegyet. Több kisebb jelentőségű ügy 
elintézése után kijelölték a tavaszi gyűlés 
helyéül Gombost, mire az elnök az ülést be-
rekesztette. (Z. A.) 

• A csikmegyei általános tanítóegyesület 
Gyergyó-Szent-Miklóson tartotta meg első ren-
des közgyűlését, melyen mint vendégek Both 
Ferencz kanonok-plébános és a gyergyói róm. 
kath. tanítóegyesület tagjai nagy számban 
jelentek meg. Szentmise hallgatása után a 
gyűlésterembe vonulva, Lakatos Mihály elnök 
eszmékben gazdag, hazafias beszédben szólt 
közoktatási minister űr ő nagyméltóságának 
halhatatlan érdemeiről és azon újabb magasz-
tos tényéről, mely szerint a Tanítók Háza 
javára egy millió koronát fölajánlani méltózta-
tott, hálásan megemlékezve, a gyűlést meg-
nyitotta. Az elnöki előterjesztések tudomásul 
vétele, választások megejtése és a körök évi 
működéséről fölolvasott jelentés tudomásul 
vétele után Márton f f y Annának „A felebaráti 
szeretet fejlesztésének és a vallás-erkölcsös 
nevelésnek fontossága az iskolában" czímü 
tanulságos fölolvasása következett. A Tanítók 
Háza ügyében László Péter által előterjesztett 
határozati javaslatot egész terjedelmében el-

fogadták. E szerint az egyesület minden tagja 
a Tanítók Háza javára 1900 január hó 1-től 
kezdve öt év alatt törlesztendő 25 frtos részvény-
jegyet megvált és fölkéri az egyes községek kép-
viselőtestületeit anyagi erejükhöz mért adako-
zásra ; a hol lehet, a tanítóik e czélra műkedvelői 
előadást rendezzenek. Ezenkívül kérvényt nyújt 
be a törvényhatósághoz, hogy a Budapesten 
fölállítandó Tanítók Házá-ban a csikmegyei 
nép-, felsőnép- és polg. iskolai tanítók fiai 
részére egy külön szoba fentartásához meg-
kívánt 2000 frtot kegyeskedjék a nevelési 
alapból megszavazni. Csiszér Petőnek szónoki 
hévvel előadott szavalata után az ig. vál. 
által előkészített „Ügyrend" terjesztetett elő, 
mely elfogadtatván, elhatároztatott, hogy egy-
egy példányban a köröknek küldessék meg. 
Vértes Lajos „Az elemi technikai ügyességek 
tanításá'-ról tartott igen praktikus és szak-
avatott felolvasást. Lakatos Mihályné a 
tanterv re vi/ iójáról értekezett. László Péter 
az államsegélynek tanévenkint előre vagy 
legalább félévi előleges részletekben való 
utalványozása iránt közoktatási minister úrhoz 
intézendő kérvény szövegét bemutatván, elfo-
gadtatott s fölterjesztésével az elnökséget 
bízták meg. Vértes Lajos indítványára a köz-
gyűlés Wlassics Gyula közoktatási minister úr 
ő nagyméltó-íágának, ki oly sok jelét adta a 
tanítók iránti jóindulatának, kinek neve arany-
betükkel lesz megörökítve Klio érczlapjain, 
azon újabb fényes tetteért, mely szerint a 
Tanítók Háza javára egy millió koronát föl-
ajánlani méltóztatott, hódolatteljes köszöne-
tét nyilvánítja s magas érdemeinek elismeré-
seül az egyesület dísztagjává választja; a dísz-
okmány kiállításával s annak megfelelő alak-
ban illetékes helyre való juttatásával az igaz-
gató-választmányt megbízta. (L. P.) 

5 Az A. Y. T. E. borosjenői fiókköre f. évi 
őszi gyűlését Nagy-Halmágyon tartotta. A 
nagyhalmágyi közönség, élén dr. Lengyel 
Sándor főszolgabíróval, fényesen megmutatta, 
hogy a tanítók törekvéseit és munkálkodását 
méltányolni tudja. Dr. Lengyel Sándor járási 
főszolgabíró melegen üdvözölte a fiókkört. 
Utána Vranó Ferencz helybeli tanító üdvö-
zölte testvéri szeretettel kartársait. Csabai 
Samu köri elnök válaszolva az üdvözlő-beszé-
dekre, a fölötti örömét fejezi ki, hogy a ta-
nítás és nevelés kérdései a magyar közönség 
körében mindinkább nagyobb és nagyobb ér-
deklődést keltenek, sőt mint azt most tapasz-
talja, a hatóságok is szívesen sietnek támo-
gatására. Elnöki jelentésében fölemlíti azon 
változást, a mely az egyesület vezetésében a 
közelmúltban beállott. Indítványára a fiókkör, 
Bokor Alajos volt elnök iránt hű ragaszko-
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dásának, nagyrabecsülésének és határtalan 
szeretetének határozatilag is kifejezést ad. 
Ezután a Tanítók Háza alapja javára eszkö-
zölt gyűjtések eredményéről szóló nyilvános 
számolás következett volna; de az elnök saj-
nálattal kénytelen jelenteni, hogy a tagokhoz 
kibocsátott gyűjtőívek, ismételt fölhívás da-
czára sem küldettek ez ideig be. Másrészről 
pedig tudatja örömmel, hogy a Borosjenőn 
eszközölt gyűjtés maga 41 frt 03 krt ered-
ményezett, ehhez számítva az ülés alatt be-
nyújtott 2 gyüjtőíven jegyzett 6 frt 60 krt 
is, a fiókkörnek a Tanítók Háza czéljára 
47 frt 63 kr áll rendelkezésére. Többen kije-
lentették, hogy a gyűjtőíveket ez ideig azért 
nem terjesztették vissza, mivel reményük van, 
nagyobb összegeket gvűjthetni, csak kellő 
alkalomra kell várniok. Néhány hozzászólás 
után Vánky Ede indítványára elhatároztatott, 
hogy a fenti összeg, a gyűléssel kapcsolatosan 
a Tanítók Háza javára tartandó tánczestély 
tisztajövedelmével együtt takarékpénztárba 
helyezendő gyümölcsöztetés czéljából s a tagok 
az íveket maguknál tarthatják s a gyűjtést 
folytatják, míg a Tanítók Háza czéljára 200 frt 
össze nem gyűlik. A befolyt összegek pedig 
nyugtatvány ellenében a köri pénztárnoknak 
küldendők. Ezzel kapcsolatosan Schwiegt Gyula 
borosjenői állami tanító lelkes beszéd kísére-
tében 25 frtot ajánl föl a fiókbizottságnak e 
czélra. E gyújtóbeszéd hatása alatt Vánky Ede 
dezsőházai róm. kath. tanító is 25 frtot aján-
lott föl. Schwiegl Gyula méltatia az Eötvös-
alap eddigi jótéteményeit, melyekkel oly sok 
tanítóözvegynek letörölte keserves könyeit és 
sok árvának megszerezte a mindennapi kenye-
ret; szerinte azonban mindazt a sok jót, 
melylyel eddig is elárasztotta a hazai tanító-
ságot, a Tanítók Háza lécesítése által, csak 
megkoronázta. Méltatlanság volna tehát, hogy 
ezt a jótékony egyesületet a Tanítók Háza 
feni artásának terhe alatt a tanítóság össze-
roskadni avagy teljesen s csakis a mások jó-
indulatára szorulni engedné s az áldozatból a 
maga részét kivenni átallaná, — Indítványozza, 
hogy a fiókkör minden tagja tépjen be az 
Eötvös-alap tagjai sorába. Az indítvány folytán 
megbízatott az elnökség, hogy a fiókkör tag-
jait buzdító felhívással szólítsa fel az Eötvös-
alapba való belépésre. (Remélhetőleg mind-
nyájan be fognak lépni.) Vranó Ferencz gya-
korlati tanítása után Schwiegl Gyula szabad 
előadása következett a „Józan nevelés"-ről. 
A fiókkör az előadást, mely a jelenlevők osz-
tatlan tetszését is megnyerte, jegyzőkönyvileg 
megörökítendőnek határozta. A tárgysorozat 
utolsó érdemleges pontját Vranó Ferencz 
..A magyar nyelv tanítása a nem magyar ajkú 

iskolában" czímű munkájának felolvasása ké-
pezte. A gonddal összeállított munkáért elis-
merő köszönetet szavaztak a felolvasónak. A 
gyűlés napján este, a helybeli kaszinóban 
társas vacsorával egybekötött tánczestélyen 
való megjelenésével is ismét megmutatta Nagy -
Halmágy közönsége, hogv a Tanítók Háza 
ügyét is igyekszik tehetségéhez mérten előse-
gíteni. Az estély, a nagy kiadás daczára, 29 frt 
45 krt jövedelmezett. Schwiegl Gyula köri tag 
a társasvacsora alatt nem is mulasztotta el 
ezért a közönségnek a tanítóság szive mélyé-
ből fakadó háláját tolmácsolni. (—l. —a.) 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
B. Gy. Ügy van; lapunk m. számában sajtó-

hiba volt az, hogy az Athenaeum a Magyar 
Tanítók Naptárát 50 krért „bérmentetlenül" 
küldi meg; ehelyett ez olvasandó: „bérmentve". 
Egyébiránt az Athenaenm könyvkiadó hivatala 
arról értesít minket, hogy a Magyar Tanítók 
Naptárát 40 kr ellenében is bérmentve küldi 
meg. Szolgáljon ez fölvilágosításul másoknak is, 
a kik e tekintetben nálunk tudakozódtak. — 
J. J. Magyar-Hermány. Nem. — S. L. A 
Magyar Tanítók Naptárát nem nálunk, hanem 
az Athenaeum-ná\ (VII. Kerepesi-út 54.) kell 
megrendelni; áttettük oda. Buzgólkodását 
köszönjük annak a tanítói jótékony czélnak 
a nevében, a melyre ez a naptár jövedelmez. 
Kérdésére kimerítő választ fog találni a nap-
tár Tanácsadó rovatában. — P. Újvidék. 
Megrendelhető az egyet, nyomdában. (Buda-
pest, I ker., Iskolatér 3. sz.) — F. J. A 
más vallásúakat is köteles tanítani. A tandíj 
megállapítására az iskolafentartó illetékes. — 
B. L. Sárd. A hirdetésekért (az egyetemi 
nyomda hirdetéseit is beleértve!) nem felelős 
a szerkesztőség, mely, mint neve is mutatja, 
csak a lap szerkesztéséért felel. Levelöket 
tehát egyenesen az egyetemi nyomda igazga-
tóságához kellett volna intézniök; egyéb-
iránt — szívességből — áttettük oda. Talán 
majd onnét megadják a kért fölvilágosítást. — 
H. S. Nincs joga tandíjat követelni tőle. De hát 
miként lehet az, hogy az a gyermek nem jár 
iskolába ? Talán magántanuló ? — P. M. E. 
E. Államsegélyért bármikor is folyamodhatnak. 
L. Sch. Nyugdíjigényét bizonyára a be-
fizetett járulékok értelmében számítják, tehát 
már 1882. előtti időből, bárcsak akkor szerzett 
oklevelet. Régi tanítóknál gyakori eset volt, 
hogy az 1875. évi XXXII. t.-cz. 2. §-a értel-
mében, képesítettnek tekintették őket, bár 
nem volt oklevelök, hanem csak vagy az 
állami tanfelügyelő előtt gyakorlatilag igazol-
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ták tanítói képessegüket vagy valamely nyil-
vános képezdében letett vizsgálatáról szóló bizo-
nyítványnyal. — S. J. t. B. . . A községtől 
kapott pár hold föld után, most, mivel eddig 
osztatlan erdőterület birtokarányban való 
fölosztása folytán arra a pár hold földre is 
esik rész, a községet mint a pár hold föld 
telekkönyvi birtokosát illeti az új haszon, de 
ez, a tanító javára értékesítendő, mivel a 
tanítói javadalom egyik részéül biztosított 
2 hold föld jövedelmi származékának tekin-
tendő. A községi elöljáróság bizonyára át is 
engedi ezt a hasznot, ha kellő formában 
megkeresi e végett. — Gyurinyi Lajos. Ha 
bizonyos benne, hogy azt a 38 frt 89 krt, 
melyet annak idején a járás egyik tisztviselője 
kezébe lefizetett — az ön javára nyugdíj-
járulékánál el nem számolták, abban az esetben 
az ügy földerítésével folyamodjék a közokt. 
ministeriumhoz. Persze valamely alakban 
igazolni kell állítását. Van-e erről tudomása 
a kir. tanf. úrnak ? Jó volna, ha vele érint-
keznék ebben az ügyben s az ő tanácsa 
szerint tenné meg a további lépéseket. — 
Bay F. Győr-Sziget. Jogtalan eljárásnak 
tartjuk, hogy azon tanköteles gyermekek 
után, kiktől a legszorgosabb utánjárás daczára 
sem tudták behajtani a nyugdíjalap javára a 
15 krt, a kimutatott 6 frt 60 krt önnel, mint 
tandíj kezelővel fizettették meg a pénzügy-
igazgatóság 19761/1899. sz. végzése alapján. 
Jogtalannak tartjuk ez eljárást, mert tudo-
másunk szerint nem helyezték hatáson kívül 
a közokt. minister úr 1896. évi szeptember 
15-e'n 48.869. sz. a. kelt rendeletéhez mellé-
kelt s a pénzügyigazgatóságoknak is szóló 
utasítást, melynek 1. §-a értelmében az éven-
kint fizetendő 15 kr „hozzájárulási díj első 
sorban a szülőktől, másodsorban az iskola-
föntartóktól szedendő be s ez utóbbiaknak 
szabadságában áll ezeknek a díjaknak fede-
zésére a szülők beigazolt vagyontalan sága vagy 
általános tandíjmentessége esetén az 1868. 
XXXVIII. t.-cz. 4. §-a értelmében fizetendő 
iskolamulasztási birságokból befolyt pénzösszeget 
igénybe venni." Ily körülmények közt nem is 
méltányos eljárást követtek önnel szemben, 
mikor más alapból fedezhették volna a hiányt. 
Azt azonban jövőben sem teheti, hogy eset-
leg föl ne vegye azt a tankötelest, ki még 
a 15 krt sem tudja megfizetni. Éljen jog-
orvoslattal. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Erzsébet királyasszony emlékezete. 

Megható gyászünnep volt f. hó 10-én Erzsé-
bet királyasszonyért. A kegyeletes ünnepet 

az Örökimádás-templom központi bizottsága 
rendezte. A társadalmi és politikai világ elő-
kelőségein kívül résztvettek az ünnepen a 
királyi család Budapesten levő tagjai is: 
Izabella főherczegasszony, József Ágost főher-
czeg és felesége Auguszta herczegnő. Ott volt 
a királyné udvarhölgye is: Sztáray Irma 
grófné s a kormány tagjai közül Wlassics, 
Fejérváry, Hegedűs és Cseh Ervin ministerek. 
Előbb gyászmise volt az egyetemi templom-
ban, aztán emlékünnep a katholikus kör dísz-
termében. A gyászmisét Császka György ka-
locsai érsek mondotta. Az emlékünnepen 
Vaszary Kolos herczegprimás mondott meg-
ható beszédet. A herczegprimás bíboros dísz-
ben és állva mondta el emlékbeszédét. Az 
agg főpap többször elérzékenyült beszéde 
közben, a melynek hatása alatt a gyülekezet, 
könyezett. Sok szépet mondott a királyné 
templomára gyűjtő magyar nőkről. A herczeg-
primás beszéde után Volafka Nándor dr. vá-
lasztott püspök, debreczeni prépost-plébános-
lépett a felolvasó-asztalhoz és a legméltósá-
gosabb oltári szentség örökös imádására buz-
dító előadást tartott. Itt említjük meg, hogy 
az Örökimádás temploma vidéki bizottságai-
nak elnökei értekezletet tartottak s örvende-
tes tudomásul vették, hogy eddig már 44 me-
gyében és 8 városban alakultak gyűjtő-bizott-
ságok. A templomra eddig 150.000 forint gyűlt 
össze. 

— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
7-iki ülésében kezdte meg a fölhatalmazási 
(indemnity-) törvényjavaslat tárgyalását és 
másnap már nagy többséggel el is fogadta 
azt. A f. hó 8-iki ülésen a földmívelésügyi 
minister két törvényjavaslatát és az 1900. 
évi népszámlálásról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalták és fogadták el. A földmívelési 
ministernek a vizimunkálatoknál, az lit- és 
vasútépítéseknél alkalmazott napszámosokról 
és szakmányosokról szóló törvényjavaslatát 
még az ellenzéki képviselők is nagy örömmel 
üdvözölték. Darányi Ignácz minister szólt 
azokról az intézkedésekről, melyeket a mun-
kások érdekében tett: a király által alapított 
díszérmekből eddig 80-at osztott szét, a 
munkássegélyezés megindult, a munkáskönyv-
tárak ügye megszilárdult; 3200 községben 
fog hasznos, népszerű fölolvasást tartatni és 
118 községben tanfolyamot föntartani. A 
kereskedelmi minister kedvezményes vasúti 
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jegyeket is fog kiadni a munkásoknak. A 
földmív. minister a munkásközvetítést társa-
dalmi úton fogja szervezni és pedig megyei 
és országos alapon. A munkásbiztosítás is 
halad. Igaz, hogy amaz intézkedésekben, 
melyeket a munkáskérdésben tesz, nem fogja 
vakon utánozni a külföldet, hanem a hazai 
viszonyokra fogja azokat szabni. Nincs a tár-
sadalomnak szebb föladata, mint oltalmazni, 
megvédelmezni azokat, a kiknek nincs egye-
bük a munkás két kezüknél. A minister beszé-
dét és ez utóbbi szavait az egész Ház lelkesen 
megéljenezte. Darányi ministernek a gazdasági 
munkavállalkozókról és segédmunkásokról 
szóló második törvényjavaslatát is úgyszólván 
vita nélkül fogadták el. 

— Világ folyása a külföldön. A mult 
hét legfontosabb külpolitikai eseménye az 
orosz czár látogatása a német császárnál. Az 
orosz czár és czárné f. hó 8-án d. e. 11 
órakor külön vonaton érkeztek meg Potsdamba, 
délután sétakocsizást tettek a sans-soucii 
parkban és rövid időt töltöttek Frigyes csá-
szár mauzóleumában, a hol Miklós czár koszo-
rút helyezett a kőkoporsóra. A czári pár 
látogatásának politikai jelentősége felől az a 
hír, hogv főleg arról volt szó, hogy az afri-
kai háborút elfojtsák és ezáltal az európai 
bonyodalmat elkerüljék. A czár ismert néze-
tétől azt várják, hogy az orosz uralkodó a 
német császárnak e szándékával szemben 
hajlandóságot fog mutatni. Vilmos császár 
ezután angolországi látogatásával folytatni fogja 
küldetését, a melyet a világbéke fentartása 
érdekében elvállalt. Ez az összefüggés a czár 
berlini és Vilmos császár angolországi láto-
gatása között. 

— Tisztelgések. Az Eötvös-alap és a 
M. T. Orsz. Bizottságának küldöttsége f. hó 
9-én tisztelgett Wlassics Gyula ministernól. 
Péterfy Sándor meghatottan fejezte ki a 
tanítóság köszönetét a ministernek azért a 
nagylelkű elhatározásáért, hogy a Tanítók 
Háza fölépítésére egy millió koronát vett 
föl a költségvetésbe s meghívta ő nagymél-
tóságát az Eötvös-alap létesítette Tanítók 
Házának f. hó 19-iki megnyitására. Wlassics 
minister örömének adott kifejezést, hogy a 
tanítóság reményét megvalósíthatta és saj-
nálatát fejezte ki afölött, hogy az ország pénz-
ügyi viszonyai miatt a tanítók egyéb jogos 
kívánságainak egyelőre nem tehet eleget. A 
£• hó 19-iki megnyitáson való megjelenését 
megígérte. A küldöttség ezután Zsilinszky 

Mihály államtitkárnak mondott köszönetet, a 
ki azt mondotta, hogy a tanítóság megérdemli 
az állam áldozatkészségét. Majd Molnár Viktor, 
dr. Axamethy Lajos és Gömöry Oszkár min. 
tanácsosoknál tisztelgett a küldöttség. A 
megnyitásra meghívta Hómann Ottó min., 
Knliszeky Dezső, dr. Morlin Emil és Halász 
Ferencz oszt- tanácsosokat. Halász Ferencz 
osztálytanácsos válaszában utalt arra, hogy 
a Tanítók Háza létesítésében Wlassics minis-
ternek ugyanaz a nemzeti tanügyi politikája 
jutott kifejezésre, mely az alföldi iskolátlan 
helységeket jól szervezett állami iskolákkal 
látja el. A küldöttség a megnyitásra meg-
hívta még dr. Kacskovics Mihály oszt.-
tanácsost, dr. Nrményi Imre kir. tanácsost, 
Cseike Győző számvevőségi igazgatót és Mos-
dóssy Imre kir. tanfelügyelőt. 

— A Tanítók Háza a Magyar Tanítók 
Kaszinójában f. évi okt. 8-án vitatkozás 
tárgya volt a társadalmi szakosztály estélyén. 
Barclócz Pál ékes szavú, rokonszenves ismer-
tető előadása végén javasolta annak kimondá-
sát, hogy a Magyar Tanítók Kaszinója a) a 
Tanítók Háza létesítését a legnagyobb lel-
kesedéssel és örömmel fogadja; b) hálás el-
ismerését fejezi ki ez ügv diadalrajutásában 
vezetőkként szereplő egyének iránt; c) köz-
vetve azon lesz, hogy a székesföv. tanácsa is 
tegyen alapítványt a Tanítók Házára. A meg-
indult vitában Nagy László nagyjelentőségű-
nek mondá a kaszinó mai állásfoglalását; a 
maga részéről csatlakozott az előadó javas-
latához. Móra István felszólalásában, mint 
szemtanú, hivatkozott egyik vidéki tanító-
egyesület tanácskozására, a hol úgy tárgyal-
ták ezt a kérdést, hogy míg az előadó örült 
a Tanítók Háza eszméje megvalósításának 
s lelkes szavakkal támogatásra ajánlá ez 
intézményt . . . addig az előadás folyamata 
alatt köröztetett íveken mintegy hetvenen írtak 
alá 50—50 frtos részesjegyet. Ekként fejez-
ték ki a vidékiek örömüket kettősen. Ember 
Károly és Szabó B. László felszólalásaikban 
hivatkoztak arra, hogy a fővárosi tanítók 
elsők voltak az eszme támogatásában; Szabó 
B. L. a javaslat 3-ik pontjához nem is kivánt 
hozzájárulni, mert a fővároshoz az Eötvös-
alap már maga is folyamodott támogatásért. 
Az elnök, Verédy Károly dr., ki a tárgyalást 
nagy tapintattal vezette, kijelenté a Bardócz 
javaslata elfogadását s hangoztatta, hogy a 
Tanítók Kaszinója tagjai, mint egyének, 
igyekezni fognak annak idején szerezni a 
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részesjegyekből, ha azok már forgalomban 
lesznek. Kiegészítésül jóleső örömmel fogad-
ták Péterfy S. levelét, melyben azt a véle-
ményét fejezte ki, hogy a kaszinó mai vita-
estéje jó hatással lesz a Tanítók Háza ügyé-
nek előbbvitelére. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület 
f. hó 8-án látogatott ülést tartott, melyben 
Péterfy Sándor elnök a következő örvendetes 
bejelentéseket tette meg: a zalamegyei kar-
társak a Tanítók Húsára 2000 frtot küldtek 
készpénzben: Kálnay Nándor nyug. fővárosi 
tanító 2 év alatt 4000 korona befizetésére 
kötelezte magát; néhai Szabó József tanító 
98 frtot hagyott végrendeletileg; a bars-
megyei tanítóegyesület 20 drb, a marostorda-
megyei általános tanítóegyesület 21 drb 
50 koronás részesjegv jegyzését jelentette be; 
a nyitramegyei tanítóegyesület a Libertiny-
alap 4000 frtját ajánlotta föl; a kolozsmegyei 
tanítótestület pótlásul még 62 rendes tagot 
jelentett be; a zalai ág. hitv. tanítóegyesület 
tagjai mind beléptek az Eötvös-alap tagjai so-
rába. Az ülésen jelenvoltakat e bejelentések 
nagy örömmel töltötték el s általánosan nagy el-
ismeréssel nyilatkoztak a magyar tanítóság 
egyetértése, erős testületi szelleme és kartársi 
szeretete felől. 

— Czímadományozás. A király dr. Radnai 
Rezső és dr. Gönczi Mór közoktatásügyi 
ministeri segédtitkároknak a ministeri titkári 
czímet és jelleget adományozta. 

— Lapunk mai számából, a nagy tárgy-
halmaz miatt, számos közleményt, így az 
„Egyesületi élet* czímü rovat egy részét is, 
jövő számunkra kellett hagynunk. Ismételjük: 
a mi halad, nem marad. 

— Az Orsz. Eötvös-Bizottság f. hó 13-án, 
élénk érdeklődés mellett, megalakult. A meg-
nyitó beszédet koszorús költőnk, dr. Jókai 
Mór tartotta. Az Orsz. Eötvös-Bizottság czél-
ját Ujváry Béla ismertette. Elmondotta, hogy 
az Orsz. Eötvös-Bizottság czélja a halhatat-
lan Eötvös József báró műveinek kiadása és 
közkincscsé tétele. Hálával adózott Eötvös 
József méltó fiának: Eötvös Lóránd bárónak, 
a ki ez aranybányát azoknak a javára gyü-
mülcsözteti, a kiket atyja annyira szeretett: 
a magyar tanítók, illetőleg nagy alkotásuk, 
a Tanítók Háza javára. Reményét fejezte ki, 

hogy a magyar társadalom meg fogja ragadni 
e kedvező alkalmat Eötvös irodalmi hagyaté-
kának a megszerzésére s ezzel segítségére 
lesz a magyar intelligenczia legszegényebb, 
de fontos alapvető munkásságot teljesítő osz-
tályának : a tanítóságnak. Ezután Beöthy Zsolt 
ministeri tanácsos indítványozta az Orsz. 
Eötvös-Bizottság megalakulását és annak a 
fölhívásnak a kibocsátását, melyet lapunk mai 
számának mellékletén közlünk. Az értekezlet 
az indítványokat elfogadván, az Orsz. Eötvös-
Bizottság megalakítását kimondotta. Ajánljuk 
t. kartársainknak lapunk mai száma mellék-
letét, mely az Orsz. Eötvös-Bizottság fölhívá-
sait tartalmazza, elolvasásra és követésre. 

— A kongresszusi napló. A II. Országos 
és Egyetemes Tanügyi Kongresszus Naplója, 
1600 oldalon, három kötetbe foglalva tárgyalja 
a magyar tanítók, tanárok s nevelők eme 
monumentális mozgalmának történetét, elő-
készítését, előadásait, tárgyalásait. A könyvnek 
nagy kultúrtörténeti jelentősége van s mint 
forrásmunka is kiválóan becses. A kon-
gresszus által kiküldött bizottság e nagy művet 
a kongresszus határozata értelmében ingyen, 
csupán a szállítási díj lefizetése mellett küldi 
meg a kongresszus tagjainak. Minthogy még 
mindig vannak oly tagok, a kik a Naplót 
nem rendelték meg, az elnökség ez úton 
újólag értesíti a tagokat, hogy a Naplót a 
vidékre egy korona s a fővárosba 40 fillér 
szállítási díj lefizetése mellett küldi meg; 
egyúttal tudatja, hogy az 1900. évi január 
1-én túl a kongresszus naplójának elküldésére 
nem vállalkozik s az addig nem jelentkező 
tagokat úgy tekinti, mint a kik a Naplóhoz 
való jogukról lemondtak. A Napló Hajós Mihály 
titkárnál rendelhető meg (Budapest, I., Attila-
utczai el. isk.) az 1 kor. szállítási díj beküldése 
által. A Napló bolti ára 5 frt, s megrendel-
hető a Franklin - Társulat kiadóhivatalában 
vagy bármely könyvkereskedőnél. Budapest, 
1899. november 1. Az elnökség. 

— Adomány. Tisza István gróf nagy-
kovácsi birtokán Reitter Mátyás tanítónak a 
magyarosodásban tanúsított buzgalmáért 50— 
60 frt értékű természetben kiszolgáltatandó 
kegyadományt (18 K m . fát) engedélyezett, a 
miért az ottani iskolaszék, mivel a nemes 
gróf ezáltal a tanító fizetésének javításához 
járult hozzá, ezúton is köszönetet szavaz. 

— Egy indítvány. Kélényi Nándor szelep-
csényi (Barsm.) kartársunk a következő sorok 
kiadására kérte föl lapunk szerkesztőségét: 
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„A Magyar Tanítók Naptárát megszerezvén 
és elolvasván, mondhatom, hogy az fölötte 
hasznos és fontos útbaigazításokat közöl 
minden magyar tanító számára. Minden ház-
ban kell naptár, nem hihetem el, hogy magyar 
tanító, ha naptárt akar venni, nem venné 
meg a tanítókra nézve nélkülözhetetlen Magyar 
Tanítók Naptárát. Tapasztalás után mondha-
tom, hogy majdnem minden tanítóképző-
intézeti növendék vesz magának naptárt; 
nem lehetne-e az összes hazai tanítóképzők 
igazgatóinak fölhívást küldeni, szíveskednének 
föntemlített naptárt a vezetésük alatt álló 
intézetek növendékeinek melegen ajánlani?" 
E sorokhoz s az azokban foglalt indítványhoz 
részünkről azt jegyezzük meg, hogy Kelényi 
kai-társunkat indítványának megtételére a 
Magyar Tanítók Naptárában foglalt ama taná-
csok késztették, a melyek a fiatal tanítónak 
adnak útmutatásokat a felől, hogy mi a 
teendője hivatalba lépésekor s ebből a szem-
pontból csakugyan nagyon óhajtandó, hogy 
a tanítóképzőintézeti növendékek ismerjék 
azokat az útmutatásokat. Kartársunk indít-
ványát tehát ezennel a tanítóképzőintézetek 
t. igazgatóinak és tanárainak szives figyel-
mébe ajánljuk. Egyúttal előre jelezzük, hogy 
a jövő évi naptárban még bővebb Tanácsadót 
fogunk közölni a fiatal tanító életében elő-
forduló minden mozzanatra nézve. A Magyar 
Tanítók Naptára tudvalevőleg tanítók gyer-
mekeinek középiskolai ösztöndíjalapja javára 
jövedelmez s így mindent el fogunk követni, 
hogy a naptár mennél nélkülözhetetlenebb 
legyen minden tanítóra nézve. Szükségesnek 
tartjuk ezúttal tíjra megjegyezni, hogy a 
Magyar Tanítók Naptárát nem nálunk, hanem 
az Athenaeumnál kell megrendelni. (Ara 40 
krajczár.) 

— Szőllő- és bortermelési pályadíjak. 
Egy 300 koronás, egy 200 koronás, egy 100 
koronás és négy 50 koronás, tehát hét, össze-
sen nyolczszáz korona értékű pályadíjat tű-
zött ki a „Borászati Lapok" szerkesztősége, 
a lapban közlésre alkalmas szakczikkek és 
tárczák megírására. Önálló, eredeti, lehetőleg 
ábrákkal illusztrált czikkekkel pályázhatni a 
szőllőtermelés, a borgazdaság, a szőllő és bor 
értékesítése, forgalma köréből, vagy akár pró-
zában, akár versalakban irott tárczákkal, a 
szakmára vonatkozó szépirodalmi, történeti 
tárgygyal. A pályázat részletes feltételei a 
„Borászati Lapok" legközelebbi számaiban té-
tetnek közzé. A pályamunkák 1900-ik évi 
január hó l-ig küldendők be, zárt jeligés le-
véllel, a lap szerkesztőségéhez, Budapest (Köz-
telek). 

— Egy tanítóegyesület jubileuma. Az 

udvarhelymegyei tanítóegyesület f. hó 23 — 
24-én tartja huszonötödik jubiláris közgyű-
lését. A jubileumra Benedek Elek írt alkalmi 
elmélkedést, melyet Veres Ferencz tanító fog 
felolvasni. A díszgyülést a vármegyeház nagy-
termében tartják meg. 

— A Tanítók Háza javára a somogymegyei 
általános tanítóegyesület marczali járásköre 
f. hó 26-án Marczaliban hangversenynyel 
egybekötött zártkörű tánczestélyt rendez. 
A műsor jó ízléssel van összeállítva. Kivánunk 
szép sikert! 

— Adakozások. Lapunk szerkesztőségénél 
a következő adakozások folytak be: 1. Taní-
tók Házára: Fiedler János ev. tanító (Mis-
kolcz) 20 f r t ; Steinitzer Vilma (Hódmező-
vásárhely) „koszoru-váltság fejében" 4 f r t ; 
Kálnay Albert (N.-Majláth) 50 kr ; Csécsi 
Nagy Júlia (Kisvárda) 50 kr (bélyegben). 
2. Az Eötvös-alapra: Iloszinszky Gusztáv (Kra-
lován), a ki 25 éve tanító, a „múltra nézve 
kötelezvén magát a 25 évi tagsági díj lefize-
tésére", ennek első részletéül 5 frtot küldött. 
(Megjegyezzük, hogy Boszinszky kartársunk 
még ezenfelül egy 25 frtos részesjegyet is 
írt alá!) Átadtuk Sckmidt Albin pénztáros 
úrnak, a kihez küldendők ily adományok: 
Budapest, VII., Wesselényi-utcza 44. sz. 

— Halálozások. Magyary Gizella Esztergom 
sz. kir. városi róm. kath. elemi iskolai taní-
tónő f. hó 2-án d. e. elhunyt. — Tóth Bálint 
füzesgyarmati nyug. tanító, a ki 51 évig 
működött a néptanítói pályán, csak 2 héttel 
élte túl az örömünnepet, melyet tisztelői 
számára rendeztek: okt. hó 29-én, életének 
72-ik évében elhunyt. — Bajniss János a 
mezőhegyesi m. kir. áll. ménesintézet nyug. 
tanítója f. é. november hó 7-én élete 76-ik 
évében Battonyán jobblétre szenderült. Áldá-
sos életéből teljes 50 esztendő jutott az 
iskolának és a jól megérdemelt nyugalomból 
4 év adatott osztályrészéül.— Hanzély János kir. 
tanácsos, a közoktatásügyi ministerium szám-
vevőségének nyugalmazott igazgatója, f. hó 3-án 
meghalt 78 éves korában. Áldás emlékükön! 

Tarta lom : Gondnokságok, iskolaszékek. Benécs 
Gusztáv. — Legyenek meg Eötvös művei minden 
magyar iskola könyvtárában. György Aladár. — Ma-
gyar minták a rajz és női kézimunka tanításához. 
Szcvtgyörgyi Lajos. — Felhívás az ország tanfórfiai-
hoz. — Szünóra : Maradjon-e ? Jurassa Endre. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. —Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz J~óz$ef dr. 

Budapest, 1899. 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 c lap minden hé ten 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 i ngyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskula létezését 
gazoló és as illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 

községi előijárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévi" 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb id">re 
élőfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivata lba küldendők. 

A hi rde tések á rszabása . — A p á l y á z a t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon niin ienki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenketted r é s z é t 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j a k is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST» II. KER., OSTROM-HTZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLV-TÉR 3. 

Kézira-tolca/t nem ádnnk vissza,. 

Ferencz József Tanítók Háza. 
(U.) Megnyi l t a Taní tók H á z a ! / M e g -

ny i to t t a közokta tásügyi minis termjk, a 
kinek ha tha tó s t á m o g a t á s a nélkül ez 
a — dicsőségesen ura lkodó n a g ^ ki-
rá lyunk nevéről e lnevezet t ház, még 
mindig csak reménye ink és vágyaink 
b i roda lmában volna meg. De i m m á r 
megvan a valóságban, há la Wlassics 
minis ter kezdeményezésének, kormá-
nyunk bőkezűségének és a m a g y a r 
tan í tóság lelkes áldozatkészségének. 

Örökké gyászolt n a g y kirá lynénk 
névünnepén lőn az ige testté": „f. hó 
19-én n y i t o t t a meg és a v a t t a föl* Wlas-
sics min i s te r a Tanítók Házát, ."mely 
egyelőre csak 50 t a n í t ó főiskolai t anu ló 
fiának ad haj lékot , de a mely m á r a 
jövő iskolai évben kere te iben megbő-
vülve fog nemes és hasznos rendel te té-
sének megfelelni . A megnyi tás ünne-
péről a következő tudósí tás t közö l jük : 

A Tanítók Háza megnyitására f. hó 19-én 
d. e. 10 órakor a társadalom minden osztá-
lyából számosan jelentek meg a Szentkirályi-
utczai 47. számú házban, melyen nemzeti 
szinü zászló hirdette a tanítóság emlékezetes 
öröm-ünnepét. Wlassics min. pontban 10 óra-
kor érkezett meg. Ott voltak: Eötvös Loránd 
báró, dr. Berzeviczy Albert v. b. t. t., Zsilinszky 
Mihály államtitkár, Axaméthy Lajos dr. és 
Beöthy Zsolt ministeri tanácsosok, dr. Morlin 

Emil, Halász Ferencz és Kacskovits Mihály 
oszt.-tanácsosok, dr. Rényi József, dr. 
Verédy Károly, Tóth József, Groó Vilmos, dr. 
Neményi és Mosdóssy Imre kir. tanfelügyelök, 
dr. Gopcsa, Kirchner Béla cz. főigazgató, dr. 
Kiss Áron, Péterfy Sándor, Lád Károly, 
Ember Károly, Nagy László, Bogyó Samu, 
Knrcz Samu, Léderer Ábrahám, Laláts Ven-
del, Szőke István, Schmidt Albin, Sretvizer 
Lajos stb. fővárosi tanférfiak; vidékről: Ger-
hardt Katinka (M.-Berkesz), Pallos Albert 
(Kolozsvár), Margitai József (a muraközi 
tanítóegyesület képviseletében), Kozma László 
(Debreczen), Kemény Gábor (Balassa-Gyar-
mat), Józsa Dániel (Új-Pest), Nagy Lajos 
(Orosháza), Barcsay Albert (Nagv-Enyed) stb. 

A megnyitás ünnepsége a földszinti tanács-
kozó teremben folyt le és a Paedagogium 
ifjúságának énekével kezdődött. Wlassics mi-
nistert dr. Göőz József, mint a Tanítók Háza 
végrehajtó-bizottságának elnöke, a következő 
lendületes beszéddel üdvözölte : 

Nagyméltóságú Minister Úr! Kegyelmes 
Urunk ! Keblünk lázasan dobog az örömtől. 
Szemünkben a hálaérzés gyöngyei csillámla-
nak. Összekulcsolt kezünket reszketve emel-
jük imára ég felé, a minden jók adójához. Az 
Ur angyala, a Szeretet, leszállott közénk. Föl-
emelte, megvigasztalta a gyermeke jövőjeért 
aggódó tanítót: kezünket egymásba téve test-
vérekké avatott: megnyitotta kérésünk előtt 
s megihlette, megszentelte a nemeskeblü, 
emberbarátok, bölcs kormányunk és a fölséges 
király atyai szivét; felénk fordítá az egész 
nemzet jóakaró figyelmét. 

Lapunk 44-ik számához két melléklet Tan csatolva. 
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Csodát mivel t a szeretet. Asztalt terített 
az éhezőnek ; hajlékot adott a hajléktalannak ; 
templomot emelt a magyar kultúrának s nevel 
e templomba, századokon át, papokat, kik a 
közös oltáron, — felekezeti és nemzetiségi 
különbség nélkül — a magyar tanítókar 
testvérisége, a magyar hazaszeretet, a magyar 
király iránt való hűség szent eszméinek fog-
nak áldozni s erről az oltárról viszik szét a 
Vestatüzet. 

Hazánk ezeréves fennállása emlékünnepén 
az egyetemes tanügyi kongresszus egyhangú 
lelkesedéssel mondotta k i : megalkotjuk a 
Tanítók Házát, mely az országos jellegű köz-
oktatásügyi egyesületeknek otthona, a köz-
oktatásügy munkásai egyetemen, fő- és szak-
iskolákon tanuló fiainak internátusa legyen a 
magyar nemzet dicsőségére. Ez a magasztos 
eszme, melyért 30.0000-en sóvárogtunk, a 
Tanítók Háza eszméje immár megvalósulva 
áll előttünk! 

E napon, ebben az órában, midőn átléptük 
e ház küszöbét, •— úgy érzem — együtt va-
gyunk mind a 30.000-en, együtt szívben és 
lélekben. Az ország szíve dobbanását villám-
nál gyorsabban érzi meg minden tanítótár-
sunk, midőn e perczben ünnepelünk. Tisza és 
és Duna sikján, Kárpátoktól Adriáig mind-
nyájan egyet gondolunk. A hazánk határszé-
lén most is a magyarság őrszemeül álló egy-
szerű falusi tanító szíve is együtt dobban a 
mienkkel, midőn áldást kérünk Nagyméltó-
ságodra, ki eszménk megvalósítását oly hatal-
masan elősegíteni kegyes volt. 

Az Eötvös-alap orsz. tanítóegyesület nevében, 
melyre a Tanítók Háza eszméjének gyakor-
lati megvalósítását bízták, sőt a közoktatás-
ügy összes munkásai nevében mély tisztelet-
tel üdvözlöm Nagyméltóságodat ez ünnepé-
lyünkön s hálás szívvel kérem, kegyeskedjék 
megnyitni és elkeresztelni a Tanítók Házát, 
melynek alapköveit szeretet hordta együvé s a 
melynek fentartója is a szeretet legyen! 

Wlassics minister erre a következő beszéd-
del nyitotta meg a Tanítók Házát: 

Igen tisztelt Uraim! A legbensőbb öröm-
érzettel jelentem meg a mai napon önök közt, 
mert ezzel is azon igaz szeretetemnek, ragasz-
kodásomnak, tiszteletemnek akarok kifejezést 
adni, melylyel a tanítóság iránt mindenkor visel-
tetem. A legnagyobb örömömet fejezem ki, 
hogy a Tanítók Háza nem csak mint egy 
jelentékeny művelődési tényező, de mint a 
legszebb humanitárius intézet létesült. Műve-
lődési intézet lesz az, inert itt nem csak 

otthont találnak tanítók, tanárok fiai, de 
remélhetőleg szellemi gondozásban, útmuta-
tásban fognak részesülni, hogy így a tudo-
mányos kutatás nehéz munkájában minél 
eredményesebben s előbbre haladhassanak. A 
Tanítók Háza a legszebb humanitárius intézet 
is lesz, mert csak varázsoljuk elő az anyagi 
gondokkal, az életküzdelmekkel küzködő taní-
tót, ki alig képes családját föntartani, nemhogy 
törekvő gyermekeit a továbbneveltetés áldá-
saiban részesíthetné. A legsajiróbb fájdalmat, 
a keserű könyeket törli le e ház, és hány igazi 
tehetséget ment meg a magyar tudomány 
számára! Nincs e hazában senki, koldustól 
a trónig, ki ne a legőszintébb örömöt érezné 
ez intézet létesítésekor és ne kivánná ennek 
mennél teljesebb fölvirágzását. Király ő Föl-
sége fölhatalmazott, hogy az igen tisztelt 
uraknak tudtára adjam, hogy ragyogó, nagy 
történelmi nevét adja e háznak, és e ház 
e naptól fogva fölséges királyunk nevét viseli. 
(Felolvassa a királyi kéziratot. Lelkes, meg-
megújuló éljenzés.) 

Köszönjük meg e fejedelmi kegyet én 
legyünk hozzá méltók; az ö kötelességtudása, 
fönséges szelleme lebegjen e ház fölött. Nem 
avathatjuk föl méltóbban a Tanítók Házát, 
mint ha a nagy királyi hitves névünnepén 
Isten bő áldását kérjük a királyra és az ő 
legfölségesebb nevét viselő Tanítók Házára! 

Lelkes éljenzés és taps kisérte TF7ass»rs 
minister e remek beszédét, mely újabb bizo-
nyítéka a tanítók iránt érzett szeretc nek. 
Következett Móra István gyönyörű avató 
költeménye, melyet maga a jeles költő adott 
elő, mindeneket elragadva úgy költeménye 
szépségeivel, valamint előadása közvetetlen-
ségével. A szép költeményt lapunk mai szá-
mának egy másik helyén egész te ijedelmébe» 
közöljük. 

A Paedagogium ifjúságának szépen elő-
adott énekével a megnyitás ünnepe véget 
ért. Wlassics minister, kísérete és a vendégek 
ezután az épület második emeletére: az 
internátusba mentek, a hol, a Tanítók Háza 
első lakói élén Józsa Mihály gondnok üdvö-
zölte a ministert. Wlassics minister az ifjak-
hoz beszédet intézett, melyben figyelmeztette 
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őket, hogy nekik, mint e magasztos intéz-
mény első lakóinak, kötelességük a későbbiek 
számára tradicziót megteremteniük, ez pedig 
csak a becsületes munka, a példás maga-
viselet, a lángoló hazaszeretet és a társadalmi 
együttérzés tradicziója lehet. Ezután Péterfy 
Sándor fejezte ki a ministernek az Eötvös-
alap köszönetét, mire Wlassics minister elismerő 
szavakban emlékezett meg Péterfy Sándornak 
a Tanítók Háza megvalósítása körül szerzett 
érdemeiről. 

Ezután a minister, kísérete és a vendégek 
megtekintették az internátust, a hol 50 ifjú 
van elhelyezve 13 helyiségben. 

Ezzel véget ért ez a maga egyszerűségé-
ben fönséges ünnep s azzal a reménynyel 
távoztunk a Tanítók Házából, hogy a szerény 
kezdetnek meglesz és még szebb lesz a foly-
tatása. 

»£X«£)<3e 

Tanító-vándorlás. 

A ki figyelemmel kiséri a napi ese-
ményekat, nemcsak a nagy zajjal járókat, 
hanem azokat az első tekintetre jelen-
tékteleneknek tetsző dolgokat is, me-
lyek által a fejiődes folytonossága 
megnyilatkozik, bizonyára észrevette, 
hogy a tények és viszonyok megítélé-
sében a korábbi közfelfogással ellenkező 
elvek kezdenek érvényesülni úgy a 
külföldön, mint az utóbbi időben ná-
lunk is. 

A ..laissez passer, laissez faire" elve, 
miután a gazdasági tudományok elmé-
letében rég meghaladott állásponttá 
vált, kezd a gyakorlatban is háttérbe 
szorulni. A be nem avatkozás elmélete 
megbukott; a kicsinyek, a gazdaságilag 
gyengébb elemek védelme lassankint 
átmegy a köztudatba. A munkások, az 
önálló kis existencziák védelmezésére 
irányuló törekvések előtérbe nyomul-
nak. Ma már nincs a magyar sajtónak 
számbavehető organuma, mely ezek-
kel a kérdésekkel ne foglalkoznék és 
pedig az új idők áramlásának meg-
felelő szellemben. 

De nemcsak a nyilvánosság organu-
mai, államférfiaink is szeretettel fog-
lalkoznak az alsóbb néposztályok javát 
czélzó eszmékkel és ezen eszmék meg-
valósítása érdekében a tett terére 
lépnek. 

Közoktatásügyi ministerünk az ingye-
nes népoktatás elvének proklamálása 
és részleges keresztülvitele, a szegény 
tanulók egy részének ingyen tanköny-
vekkel ellátása, a köznép erkölcsi javát 
szolgáló társadalmi intézmények egyre 
növekedő arányú segélyezése, az ismétlő 
oktatásnak helyesebb irányba terelése 
stb. által munkál a köznép javán. 

A pénzügyminister az egyenes adók 
reformját vette komolyan munkába s 
a reformnál érvényesíteni fogja a kis 
exisztencziákat kímélő fokozatos adózás 
elvét, 

A belügyminister a nép érdekeinek 
gondozását követel i a közigazgatástól. 

A földmívelésügyi minister szélesebb 
körű akcziót folytat a földmívelő nép 
gazdasági helyzetének javítása érde-
kében. 

A kereskedelemügyi minister egyik 
közelebbi útja (Igló) alkalmával adta 
tanújelét annak, bogy az ipari munkás-
nép javát a szivén hordja s hogy érde-
kében cselekvésre kész. 

Az idők jelének kell tekintenünk a 
többek között azt is, hogy a főváros 
1 milliós millenniumi alapítványának 
1900. évi kamatját munkás-otthon léte-
sítésére óhajtják fordítani. (Megfeled-
kezve azonban, legalább egyelőre, a 
Tanítók Házáról! Szerk.) 

A társadalom tevékenységéről nem 
szólok; mert mindnyájan tudjuk, hogy a 
társadalom akcziója képezi az átmenetet 
az eszme és az állami akczió között. Az 
állami beavatkozás az alsóbb néposz-
tályok javának előmozdítása érdekében 
az a jelenség, me ly a fordulatot jelzi 
és figyelmünket a legnagyobb mértékben 
leköti s annak a kérdésnek fölvetésére 
ösztönöz bennünket, vájjon foglalkoz-

4 7 * 
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zunk-e mi néptanítók, az iskolán kívül 
is a köznép dolgaival ? 

A társadalomban élvén, magunkat a 
kor eszméi és törekvéseinek hatása 
alól kivonni nem tudjuk. Csak egy 
esetben tudnók: ha műveltség tekinte-
tében a kor színvonala alá sülyednénk. 
Miután sülyedni sem erkölcsileg, sem 
szellemileg nem akarunk, az a tény, 
hogy ebben a társadalomban élünk, 
kötelességünkké teszi, hogy az alsó 
néprétegek védelmére, jobblétének eme-
lésére irányuló törekvések iránt érdek-
lődjünk s a néppel törődjünk; hogy 
hivatásunkat ne tekintsük bevégzettnek 
az iskola négy fala között teljesített 
munkánkkal. 

A sikeres társadalmi ténykedésnek 
alapföltétele, hogy együtt érezzünk a 
szegény köznéppel, melyből mi nép-
tanítók — csekély kivétellel — szár-
mazunk. A népre gondolva, éreznünk 
kell a szép Kossuth-dal szavait: „mi 
neked fáj, nekünk is fáj." Szegénysége 
és csekély műveltsége miatt meg ne vessük 
a m i véreinket; sőt éppen e miatt legyünk 
iránta nagyobb szeretettel és gyöngéd-
séggel, miként több szeretetet és gyön-
gédséget tanusítunk a gyenge gyermek 
iránt. Gondoljuk meg, hogy saját érde-
künk is, hogy jól bánjunk a köznéppel; 
mert a nép hangulata, ragaszkodása: 
nagy tényezője sorsunk gyökeresebb 
változásának. 

Muló félben vannak azok az idők, 
midőn a „buta paraszt" megvetés és 
lenézés tárgya volt. Ma már egy 
muszka herezeg is így szól a katona-
tisztek és tisztjelöltekhez: „A tisztnek 
kötelessége, hogy nemcsak háborúban, 
hanem békében is szolgáljon hazájának. 
A kadétiskola nevelje tehát az ifjú-
ságot szeretetben, hogy a növendékek 
tisztelni tanulják a népet, a melyből szár-
maznak."* 

Ám a tisztelet, szeretet, az együtt-

* Kuropatkin orosz hadügyministernek a városi 
kadétiskola felavatásán mondott beszédéből. 

érzés érzelme annak daczára, hogy a 
köznépből származunk, csak abban az 
esetben lesz erőssé, tettek alapjává szi-
vünkben, ha a néppel együtt élünk. 
Remélem, nem ért félre senki s az 
„együtt-élés"-t nem magyarázza arra, 
hogy a tanító a köznép által asszimi-
láltassa magát, mely esetben a nép 
becsülését teljesen elveszti. Másnemű 
együtt-élést gondolunk. Ázt gondoljuk, 
hogy mind az, a mi a köznép életében 
nagy, ne hagyja a tanítót hidegen; ér-
deklődjék küzdelmei, bajai, szenvedései, 
örömei iránt s vegye ki a részét azok-
ból. Soha se húzódozzék, de tudjon mér-
téket tartani. A tanító nem hivatalnok, 
a ki a hivatalszobából nézi a világot, 
a tanító néptanító, a nép szellemi ve-
zére, tehát magát a vezetésére bízot-
taktól az ügy kára nélkül el nem 
szigetelheti. 

Hogy együtt érezhessünk a néppel, 
szükséges, hogy közte éljünk, életének 
minden viszonyát, minden ügyét-baját 
megismerjük, hogy jó irányú törekvé-
seiben tényleges segítségére lehessünk. 
Minderre idő kell. Ha 1—2 évig tar-
tózkodunk egy-egy községben, az után 
tovább állunk, még gyerek-tanítói hiva-
tásunkat sem tölthetjük be kellőképen. 
Arról meg éppen szósem lehet, hogy 
néptanítókká legyünk: a köznépet meg-
ismerjük, ügyes-bajos dolgaiban segít-
ségére legyünk, eszméi, törekvései 
irányításának munkáját végezhessük. 

Ezért érinti fájdalmasan az ügynek 
minden igaz barátját az a nagy arányú 
vándorlás, melyet a magyar népoktatás 
munkásai körében tapasztalunk. Óha-
tatlan, hogy ilyen nagy testületben, 
mint a miénk, változások ne legyenek, 
mi azonban úgy látjuk, hogy a magyar 
tanítók vándorlása nem egészen természe-
tes változás, melynek okaival egy más 
alkalommal szándékozunk tüzetesebben 
foglalkozni. 

(Budapest.) Ember János. 
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— Kell-e külön tanterv az osztatlan 
népiskolának t Erre a kérdésre vonatkozólag 
Wlassics minister a legilletékesebb tényezőket: 
a tanítóegyesületeket kivánja meghallgatni. 
Rendeletet adott ugyanis ki az összes tanfelügye-
lőknek, melynek értelmében a tanfelügyelők 
föl fogják szólítani a tanítóegyesületeket, 
hogy tavaszi gyűléseiken a kérdést tárgyal-
ják. A 84.117 számú rendelet, melyben a 
minister szorgalmazza a hatéves tanfolyamok 
életbeléptetését is, így hangzik: „Az 1897 — 
1898. tanévi népiskolai statisztikai adatok sze-
rint az összes 16.765 elemi népiskola közül 
11.952, tehát az egész létszámnak 72'29 szá-
zaléka egytanítós, osztatlan elemi népiskola 
volt. Most, a midőn a közoktatási tanács az 
osztott elemi népiskola tantervével mái-
rövid idő múlva készen lesz és azt a jövő 
tanévben életbeléptetni szándékozom, legfőbb 
ideje, hogy azon kérdés eldöntessék, vájjon 
szükséges-e az egy tanítós, osztatlan elemi 
népiskolák számára külön tantervet kiadni? 
Ezen kérdés nagy hordereje különösen abban 
rejlik, hogy elemi népiskoláink túlnyomó 
nagy része osztatlan s így az elemi nép-
iskolákba járó tanköteleseknek legalább is a 
fele arra van utalva, hogy az egytanítós 
iskolákban szerezze meg azon ismereteket, a 
melyeket a népiskolai törvény általánosan 
kötelezőleg előír. A fölvetett nagyjelentőségű 
kérdésben a tanítóegyesületek véleményét 
kívánom megismerni, mert különösen az 
osztatlan elemi népiskolákban gyakorlatilag 
működő tanítókat tartom első sorban hivatot-
taknak arra, hogy irányadó véleményt nyilvá-
nítsanak. Szólítsa föl tehát a tanfelügyelő úr a 
tankerületében működő .tanítóegyesületeket, 
beható megfontolás után nyilatkozzanak indo-
kolva a következő kérdésekben: a) Szüksé-
ges-e az egytanítós, osztatlan népiskolák 
részére külön tantervet készíteni? b) Ha 
pedig nem szükséges, vagyis ha az egy- és 
több-tanítós összes elemi népiskola részére 
ugyanegy tanterv szolgálna zsinórmértékül, 
ez esetben az osztatlan elemi népiskolákban 
minő tantárgy és osztálycsoportosításokkal 
és minő szerkezetű olvasókönyvekkel, szóval 
minő módon lehetne az általános tantervben 
kitűzött czélt biztosítani? Az utóbbi kérdés 
elbírálásánál hangsúlyozom, hogy csakis a 
törvény által megengedett népességű és a 
tankötelezettség szigorú érvényesítése között 
működő osztatlan iskolák tartandók szem 
előtt, mert hiszen a túlnépes avagy csonka 
szorgalomidőben rendetlenül látogatott bár-
milyen iskolában sem egyik, sem másik 
tanczélt úgysem lehet biztosítani. A tanító-
egyesületek indokolt javaslatait a tanfelügyelő 

úr gyakorlati tapasztalatai alapján szerzett 
véleménye kíséretében jövő év május hó l-ig 
terjeszsze föl. Ez alkalommal újra és a leg-
hatékonyabban hívom fel a tanfelügyelő úr 
figyelmét az elemi népiskola hatévi teljes 
tanfolyamának biztosítása érdekében f. évi 
április hó 21-én 28.352 sz. alatt kiadott kör-
rendeletemben foglaltakra. Különösen az 
állami és községi elemi népiskolákban a hat-
éves tanfolyamnak a ministeri tanterv szerint 
való fokozatos keresztülvitele és a gazdasági 
ismétlő-iskolának életbeléptetése iránt a tan-
felügyelő úrat is felelőssé teszem. A mennyi-
ben a hitfelekezeti népiskoláknál ezen törvé-
nyes követelmények megvalósítása tekinteté-
ben mulasztást tapasztalt a tanfelügyelő úr, 
keresse meg azonnal az illetékes egyházi 
főhatóságot és szükség esetén hozzám is 
jelentést tegyen. Budapesten, 1899. évi no-
vember hó 17-én. Wlassics Gyula." 

Az ismétlő-iskolák újjászületése. 
A „Néptanítók Lapja" f. é. 42. számában 

Tárnok Gyula (komáromi) kartársunk „A 
gazd. ismétlő-iskolai tanítók alkalmazásáról" 
szólva — a gazd. ism.-iskola szervezésére vonat-
kozólag — ezeket mondja: „Óhajtandó volna 
felsőbb helyről az iskolafentartó községeknek 
rendeletileg meghagyni, hogy mindazon köz-
ségben, hol nyilvános iskola van s tanítója 
gazd. tanfolyamon volt és az ismétlő-isk. tan-
köteles növendékek száma meghaladja a 20-at, 
ott gazd. ismétlő-iskola szervezendő." 

Nevezett kartársunk közleményéből kitűnik, 
hogy fáradhatatlan, ügybuzgó harczosa a gazd. 
ismétlő-iskola szervezésének. Ha rajta állana, 
azonnal érvényt szerezne kultuszministerünk 
bölcs intézkedéseinek. Azonban ő még igen 
sok akadályt lát a gazd. ismétlő-iskolák szer-
vezése körül, — míg éa a legnagyobb öröm-
mel bátor vagyok kijelenteni, hogy nincs 
semmi akadály, nincs semmi lehetetlenség 
arra nézve, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák 
ne szerveztethessenek. Pedig hát nem kell a 
szervezéshez más, mint józan gondolkodás és egy 
leevés jóakarat: meglesz a gazd. ismétlő-iskola. 

Kérje fel ugyanis hazánk minden tanítója 
a saját iskolaszékének elnökét arra, hogy 
legközelebb hívja egybe az iskolaszéki tago-
kat. Az ülés egyedüli tárgya a gazd. ismétlő-
iskola szervezése legyen. 

A gyűlésen ez alkalommal az előadói jogot 
a tanító kérje ki magának. Beszéljen a tanító 
a gazd. ismétlő-iskola szükséges voltáról. o o 
Mondja el, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minister úrat az 1896 évi nov. 16-án 
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60.764 sz. a. kiadott rendeletével a legneme-
sebb szándék vezérelte, hogya nép, a gazdálkodó 
nép jólétének előmozdítása, — ezek közvetí-
tésével — kedves hazánk közvagyonosodásá-
nak felvirágoztatása lebegett lelki szemei előtt. 

Mondja el a tanító: „Midőn tehát a gazd. 
ismétlő-iskola szervezéséről van szó, nem 
áldozathozatalra kérem fel a jelenlevőket s 
ezek közreműködésével az egész községet, 
hanem egy szent kötelesség teljesítésére, mely-
lyel gyermekeiknek, önmaguknak, sőt közvetve 
az egész nemzetnek tartoznak. 

Ne idegenkedjenek az újításoktól, hisz 
mindaz, a minek keresztülvitelét a minis-
ter sürgeti, sok évi tapasztalat és sok 
tudományos ember véleményének meghall-
gatása után történik. Hagyjanak fel a 
régi „öregapám is így szokta"-féle gazdálko-
dási elvvel, mert azzal ma senki sem boldo-
gulhat ! Már igen megváltoztak a megélhetési 
viszonyok. Még az időjárás is megváltozott. 

Az ifjú nemzedéknek nem elég csak álta-
lános ismereteket szerezni, hanem alkalmat 
kell nekik nyújtani arra, hogy a helyes és 
okszerű gazdálkodási ismereteket is elsajá-
títhassák. A gazd. ismétlő-iskola éppen ezen 
magasztos czélt akarja szolgálni. Segédkezet 
akar nyújtani a jövő század gazdáinak arra, 
hogy miként kell a föld termőképességét ki-
használni : szóval, hogy miként kell okszerűen 
gazdálkodni. Azonban ezt a maga nemében 
páratlan, magasztos feladatot csak akkor 
tudja megoldani, ha minden erre hivatott 
tényező részéről kellő támogatásban részesül. 

En a magam részéről a nemes ügy érde-
kében, a magán, és nemzetgazdaság mielőbbi 
felvirágzása czéljából a következőket ajánlom : 

1. Mondja ki az iskolaszék határozatilag, 
hogy ismétlő-iskolája gazdasági ismétlő-iskola. 

2. Szerezze be — vagy szereztesse be a tanulók 
szülei által — az izkolaszék a gazdasági 
tsmétlő-iskolai tanulók számára írt alkalmas 
olvasókönyveket. 

3. Adjon alkalmat, módot arra nézve az 
iskolaszék, hogy a tanító növendékeinek az ok-
szerű gazdálkodást bemutathassa; azaz hívja 
fel az illetékes hatóság a közséy lakóit, hogy 
készséggel engedjék meg a tanítónak, miszerint 
növendékeivel kis. gazdaságát megtekinthesse és 
ott a látottak alapján szakszerű magyarázatot 
tarthasson." 

Ha egyelőre csak ennyi támogatást nyújt 
is az illetékes hatóság, úgy kedves hazánk 
minden községében egyszerre föl lehet állí-
tani a gazd. ismétlő-iskolákat. Újjászületnek 
az ismétlő-iskolák! 

Nem okvetlenül szükséges valami nagy 
gyakorlótér a gazd. ismétlő-iskolák számára, 

de még gazdasági eszközök beszerzése sem 
feltétlenül szükséges, mert minden községnek 
van több vagy kevesebb földmíveléssel fog-
lalkozó lakója, a kik a föntebb körvonalozott 
módon alkalmat nyújthatnak a tanítónak arra 
nézve, hogy tanítványaikat taníthassák, eset-
leg a gazdálkodót is figyelmeztethessék hibáikra 
s útmutatást adhassanak az okszerű gazdál-
kodásra. 

Ha azonban valamely községben működő 
tanító nem tudhatná kellőleg bemutatni 
mindazt, a mire okvetlenül szüksége volna, 
segíthet magán az együttes kirándiüásohkal. 

Vezesse el a tanító tanítványait egyes uradal-
makba, a hol alkalma lesz megmutatni mindent. 

Az egyes kirándulásokról mindenkor jegy-
zeteket kell készíttetni a gyermekekkel, mely 
jegyzeteket a tanító javítsa ki. Megjegyzem, 
hogy a távolabbi kirándulások némi költségbe 
is kerülnek, mire se a tanító, se a gyerme-
kek külön összeggel nem rendelkeznek; miért 
is kívánatos volna, hogy az illetékes hatósá-
gok a kirándulási költségek fedezésére bizo-
nyos évi összeget utalványoznának. Nem lenne 
az sárba dobott pénz, mert a mit a gyerme-
kek saját szemeikkel egy-két óra alatt látnak, 
többet ér nekik, mint egész napi elméleti 
oktatás. Meg vagyok győződve, hogy egy 
község sem vonakodik ezt megtenni, mert 
azon néhány forinttal saját gyermekeiknek 
szolgálnak; de még azért sem, mert csak 
belátják, hogy kevesebbe kerülnek a kirándu-
lások, mint egy bizonyos terület, gazd. esz-
közök stb. . . beszerzése. 

A mondottak szerint cselekedve, nem kell 
a községeknek a ministeriumkoz fordulniok 
segélyért. Legfölebb a tanítók fizetésének 
kiegészítésére fordítandó összeget kérje a 
község, ha annak fizetésére egyáltalában kép-
telen — mely összeget, látva a községek nemes 
törekvését — ministerünk engedélyezni fogja. 
Az meg kétséget sem szenvedhet, hogy a gazd. 
ismétlő-iskolai tanító fizetése a nyugdíjba be 
ne számíttatnék, hisz tisztán tanítói fizetés 
az: éppen oly nemes szolgálatot tesz a tanító 
a tanügy terén, mint mikor az írást, olvasást 
stb. tanítja. 

Tárnok Gy. kartársunk azon megjegyzésére, 
hogy „sok helyen a gazd. ismétlő-iskolában 
nem gazd. tanfolyamot végzett tanítót alkal-
maznak" — azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy nagyon helytelen, tapintatlanságra, sőt 
rosszakaratra mutat a gazd. tanfolyamot vég-
zett tanítók mellőzése, ott, a hol olyan van; 
de ha az én általam említett módon egyszerre 
szervezik az egész országban a gazd. ismétlő-
iskolákat — a mint lehet is szervezni — úgy 
bármely tanító is megbízható a gazd. ismétlő-
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iskola vezetésével. Van elég szakkönyv, 
melyekből az ügybuzgó tanító megszerezheti 
egyelőre azon ismereteket, melyekre mint 
előadónak szüksége leend. 

A gazd. ismétlő-iskola szervezése körül tehát 
nincs semmi lehetetlenség! Követésre méltó 
példának felhozom Székesfehérvár szab. kir. 
városát. E tanév elején a városi iskolaszék 
kimondotta, hogy a város területén levő is-
kolák gazdasági ismétlő-iskolák lesznek. 

A gazd. szaktanfolyamot végzett tanítókból 
alakított bizottság kidolgozta a gazd. imétlő-
iskolák számára a részletes tantervet, havi 
beosztással. Megvette a városi hatóság a sze-
gény gyermekek számára az olvasókönyve-
ket. (A kunágotai tanítókét.) 

A városi elemi iskolák igazgatója, igen 
helyesen, a tanítók bölcs belátásától, lankad-
hatatlan szorgalmától várja a gazd. ismétlő-
iskolák föllendülését, azon reménynek adván 
kifejezést, hogy a tanítók meg fogják találni 
a módját annak, hogy növendékeiket a gya-
korlati oktatásban is részesíthessék. Minthogy 
Székesfehérvárott sincs ma még alkalmas 
terület, gazd. berendezés a gyakorlati oktatásra, 
úgy segítünk magunkon, hogy kirándulásokat 
tartunk. Szétnézünk előbb idehaza; azután, 
ha az idő kedvez, megtekintjük a távolabb 
levő egyes mintagazdaságokat. Nekünk ma 
még nemcsak területünk, de még fizetési 
ajánlatunk sincs, mégis cselekszünk . . . Lel-
kesít bennünket a szent, magasztos eszme s 
azon erős akarat, hogy ministerünk tervét 
minden áron iparkodunk érvényre juttatni, 
hogy ez által hazánknak derék, becsületes, 
életrevaló, munkás honpolgárokat nevelhessünk, 

Meg vagyok győződve, hogy ha becsülettel 
dolgozunk, a megérdemlett jutalomban része-
sülni is fogunk. 

Tudja azt mindenki, hogy: „A jó munkás 
érdemes az ő díjára." 

(Székesfehérvár.) Bogávdy Antal. 

— Az idei gazdasági tanfolyamokról. 
Borbély József kartársamnak e lap folyó évi 
45. számában fenti czímen közölt czikkét nem 
mindenben fogadhatom el helyesnek, mert ő 
így szól: „A gazdasági tanfolyamnak nem az 
s nem is lehet az a czélja, hogy 4 hét alatt 
tisztán gyakorlati dolgokra s a gyakorlatban 
azonnal alkalmazható ismeretekre tanítson." 
Miért? Hát az elméletieket nem végezhetjük 
el itthon ? Kell ahhoz nekünk közvetítő ? 
Legyen a tanfolyam a szó legszorosabb értel-
mében gyakorlati. A hallgatóknak küldjék 
meg a vezérkönyveket, esetleg egyéb műveket 
hónapokkal előbb, hogy ezeket feldolgozhassák 
s maradjon a tanfolyamra pusztán a szemlél-

tetés s esetleg itt-ott a felvilágosítás. Hisz az 
a czél, hogy képesítve legyen a tanító a 
gazdasági ismétlő-iskola gyakorlóterét helyesen 
kezelni. A tartandó előadások tárgyát a vezér-
könyv nyomán jól és kényelmesen elsajátít-
hatja az ember otthon is; de hogy mit 
csináljon 3 —4 —6 hold földdel, ez a bökkenő, s 
ezt kellene megtanulni a gazdasági tanfolyamon. 
Ama kijelentését igen tisztelt barátomnak s 
kartársamnak, hogy helyes az, ha a hegyvidéki 
kartársat alföldi s viszont az alföldi kartársat 
hegyvidéki földmíves-iskolához küldik, szintén 
nem helyeselhetem. A földmíves-iskolának a 
vidéket illetőleg, melyen létesíttetett, küldetése 
van, mely az azon vidéken sajátos gazdál-
kodást van hivatva helyes mederbe terelni; 
a földmíves-iskola a vidék különleges viszo-
nyaihoz irányítja működését. A tanfolyam-
vezetők világlátott, gyakorlott s kizárólag a 
gazdasági pályára készült emberek s ők is 
csak az illető vidék éghajlatának, talaj- és 
egyéb viszonyainak előleges tanulmányozása 
által képesek azon vidékre s viszonyaira al-
kalmas gazdálkodási tervet készíteni s azt a 
gyakorlatban (többször kudarczczal) keresztül-
vinni. Már most mennyivel nehezebb, illetve 
mennyire lehetetlen az alföldi kartársnak a 
hegyesvidéken hallgatott tanfolyamon szerzett 
ismereteit, észleleteit mondjuk Torontálban 
érvényesítenie. Igen megfontolandó, vájjon a 
gazdálkodás terén csak laikus egyénnek 
nyújtható-e egy nagy vázlat, vagy inkább 
csak egy kis részlet. Első sorban vidékének 
gazdálkodását tanulmányoztassuk, ez lenne a 
helyes. Tehá t : gyakorlatiság mindenekfölött; 
szakkönyv kiadandó hónapokkal előbb; min-
denki vidékének földmíves-iskolájába küldendő. 
(Csakhogy ezt az egész országra nézve nem 
lehet keresztülvinni! Szerk.) Drágán Tamás. 

= Egy fővárosi iskola jubileuma. Most 
van 25 éve, hogy a főváros a szív-utczai 
iskolát megnyitotta s azóta 20 ezer gyermek 
formálódott e jeles iskolában az Isten képére 
és hasonlatosságára. Sretvizer Lajos igazgató 
a tanítótestület utóbbi gyűlésén melegen üdvö-
zölte Kováts Ede oszt.-tanítót és Schőn József 
igazgatót, a kik az 1874/75-iki testületnek 
tagjai voltak. A tanítótestület elhatározta, 
hogy megíratja az iskola történetét s erre a 
munkára a kitűnő tollú Schőn József, a ki 
jelenleg a Szt-László- utczai iskola igazgatója, 
vállalkozott. 

= Berzeviczy Albert dr. v. b. t. t. a 
Tanítók Háza megnyitása alkalmával 100 
koronát adott a Tanítók Házát föntar tó 
Eötvös-alap czéljaira. Fogadja a nagylelkű ada -
kozó e helytt is az Eötvös-alap orsz. taní tó-
egyesület hálás köszönetét. 
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Avató 4*-
a Tanítók Háza megnyitó ünnepére. 

Szolgáid közzül a kik az utóisók, 
S azért hisznek tán oly híven tebenned, 
A ki a hit, reménység, szeretet vagy: 
lm Babylonban templomot emeltek. 
Aranynyál ékes oltár benne nincsen, 
Se föstött képed minden szögleten, — 
Be szíve van e Ház minden kövének: 
— Szállj bé e Házba, édes Istenem! 

Egy tégla ára . . . Mi egy tégla ára? 
Oh, azt csak ők tudják, a hősi árvák, 
Kik úgy vonták meg kérő gyermeköktől 
S önajkaiktól ama tégla árát . . . 
Fölösleg a pap, hogy ezt még megáldja 
E templomot, hol megjelensz nekem, — 
FÖlszentélé a köny már s a verejték . . 
— Költözz e házba, édes Istenem! 

Alatta láthatatlan szárnyaidnak, 
Nyújts a mi édes fiainknak enyhet, — 
Irgalmad sózza sótlan kenyerük meg 
S takarja őket, aluván, kegyelmed. 
Emeld föl ujjad, majd mikor közöttük 
A lappangó kisértet megjelen, 
Tán liliom-ruhába öltözötten . . . 
Odd. védd e Házat, édes Istenem! 

(Budapest.) 

Közöttük a mi más-míis véreinknek 
Viszály tüzét ne hagyd lobogni lánggál, — 
Alattomos szikráját öltsd él néki 
Békességednek hulló harmatával. 
Mert a szegénynek az a gazdasága, 
Hogy összevész a meddő semmien . . . 
Fogass kezet a békétlenkedőkkél, 
E Ház bírája, édes Istenem! 

Apák, anyák, kik Téged prófétálnak, 
Aggón virrasztnak hideg éjszakákon, 
A hogy virraszt étlen maradt fiáért 
Nehéz időben a madár az ágon . . . 
Üzenj nekik, hogy áldottabb időnek 
A Napja kél ezen a reggelen . . . 
S forrást fakasztasz szomjú gyermeküknek, 
E Ház gazdája, édes Istenem! 

Lelkem megárad, — érezem szivemmel, 
Hogy itt vagy és betöltöd ezt a házat, — 
El, elfelejti fönnenlátó szolgád, 
Hogy annyit verted, annyit megaláztad . . 
Öt szép fiára gondol, — a kik immár 
Nem ott nőnék föl majd, az útfélén, — 
Szólíts él engem, könnyebben halok meg 
E naptól fogva, édes Istenem! 

Móra István. 

A z a k a r c z g a b o n a ! 

Jókai Mór sok szépet mondott életében. 
0 mondta azt is, hogy „a tanítók testülete 
az igazi felsőház". A falusi viszonyokat nem 
ismerő koszorús iró nem gondolt arra, hogy 
mily fura dolog az, midőn az „igazi felsőház" 
tagjait ocsuval és konkolylyal fizetik. 

Felsőház! Úgy igaz ez is, mint az álom. 
Álmodom, hogy sok pénzem van s felébredve, 
annál jobban érzem koldus voltomat. Dehogy 
„felsőház", a valóságban éppen alsóház vagyunk 
mi tanítók, s azzá leginkább a törvény által 
megengedett karczgabona tesz bennünket. Miért 
nem adnak a jegyzőnek, anyakönyvvezetőnek, 
közgyámnak és községi birónak gabonát ? Miért 
éppen csak a tanítónak jár a karczgabona-
fizetés? Dokumentálni akarják ezzel talán, 

hogy a csordással és kanászszal egy rangba 
tartozunk? S nincs is máskép! A nép a fize-
tés minőségéhez köti a rangi megkülönböz-
tetést. Gabonával fizeti a csordást is, a kanászt 
is, meg a mestert is s így rangban egyenlő-
nek is tartja mind a hármat. 

Avagy mit gondolsz magadban szives ol-
vasó, midőn hallod a kisbirót, a dobszó el-
hangzása után, imigyen kiáltani: „Tudtára 
adatik minden embernek, a ki a csordásnak 
és mesternek gabonájával tartozik, jövő va-
sárnapig megvigye!" 

Egyik Szent-Balázson meg istentisztelet 
után, a templom előtt, a biró így hirdet: 
„Atyafiak, a ki a községi bikatartással meg a 
mester gabonájával még tartozik, a héten ok-
vetetlenül meghozza!" 

Szegény tanítók! 
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Igaz, hogy a dolog érdességéből a tanító 
tapintatossága, férfias fellépése sokat lefarag-
hat, de míg a rendszer tart, addig a fenti 
hirdetések s egyéb kellemetlenségek napiren-
den lesznek mégis. 

Jelenlegi helyemet 1886-ban foglaltam el. 
Roskatag, öreg tanító volt az elődöm, kivel 
a nép tetszése szerint bánt. Rettenetes hely-
zetben is voltam, midőn állásomat elfoglaltam. 
A nép semmi rendhez sem volt szoktatva. 
Volt olyan ember is, ki az öreg tanítónak 
15—20 évi illetményével tartozott. A szent 
békesség kedvéért, meg hogy nyugodtan haj t-
hassa szegény elődöm örök álomra fejét, nem 
lépett föl erélyesen tartozóival szemben. Öz-
vegye el-elpanaszkodta. hogy tiszta rozs helyett 
akárhányszor szeméttel, ocsuval vagy árpával 
és zabbal fizettek. Egy alkalommal például 
bizonyos I. J. nevű ember rozs helyett árpát 
hozott elődömnek. Az öregtanítókifogásoltaezt. 

— József, hiszen nekem rozs jár, nem árpa! 
— Maga sem tud úgy énekelni, mint a 

keszi mester. A maga énekéért jó az árpa is. 
A körülményeket ismerve, a latin közmon-

dással kezdtem: „Si vis pacem, para bellum!" 
Gondoltam, ha harcznak, ha háborúnak kell 

lenni, legyen mielőbb ! Majd a háborút követő 
béke annál édesebb, annál tartósabb leend. 
Csakhogy a liarcz azután hosszú évekre teijedt. 

Október első vasárnapján, szent mise után, 
megállítottam a templom előtt a népet s szó-
lottam hozzájuk: „ Atyámfiai! holnap a karcz-
gabonát szedem. En, mint a koldus, csordás 
és kanász szokta, nem járok ám házról-házra. 
A mint szerződésem is előírja, tartoznak önök 
az iskolaházhoz szállítani a járandóságot. 
Felkérem önöket, hogy tiszta gabonát hozza-
nak, mert valamint én nem tanítok szemete-
sen s nem mondok szemetes litániát, úgy a 
díjul adott gabona sem lehet sem ocsu, sem 
szemét. Nem is hiszem, hogy akadna kigyelme-
tek között Káin, ki rossz lelkével a szemetet 
szánná nekem." 

Vegyes érzelemmel, jót-rosszat morogva 
ment népem széjjel. 

Jöt t a másnap. 
Meg kell vallani, hogy a többség szép ga-

bonát hozott. Ámde voltak Káinok is. 
Mindjárt reggel jött egy vén asszonyi állat. 
— Meghoztam, mester úr, ezt a kutya fize-

tést, — dörmögé. 
Ilyes konkrét esetben a frappáns megol-

dásnak mindig embere voltam. Most is! Fel-
fogtam a mércze rozsot s a földre öntöt-
tem e szavakkal: 

— Ne hát! legyen a tied, ha már egyszer 
kutya fizetés ez. 

Jött egy másik egyén, egy zömök férfi. 

Sűrű, összenőtt szemöldei alól villogó, savó-
színű szemei mutatták a Káint. Egy-kettőre 
kimérte a rozsot. 

— Ezt nem fogadom el, atyafi, nekem tiszta 
rozs jár. 

— Olyan jár, a milyent adok. A szolga nem 
válogathat. 

— Hát én magának a szolgája vagyok? 
— Már hogy a' ne volna? A kinek ga-

bona-konvencziója van, az szolga. En is az 
voltam, midőn a Kodolányi uraságnál cselédes-
kedtem. Akkor nekem is mértek konvencziót, 
de nem válogathattam ám benne. 

Szót szó követett A vége az lett, hogy 
kidobtam az én gazdámat, utána kiáltva: 

— Tanuld meg édes gazdám, hogy a te 
szolgádhoz máskor tisztelettel lépj be! 

Jegyzőnk, birónk helyeselte a radikális kúrát, 
„így kell őket — mondák — megtanítani". 

De hát, Istenem, a tanító tanítsa meg az 
ily neveletlen embereket? Hisz a tanító nem 
rendőr, nem porkoláb, hanem a béke, a sze-
retet embere kell, hogy legyen; ki úgy az 
iskolában, mint a nép között a szeretet szent 
evangéliumát terjeszteni van hivatva. Hogyan 
is oktathatna, nevelhetne eredménynyel, ha 
a szülőkkel hadi lábon áll! Miért van tehát, 
hogy neki kell a népet megtanítania, saj átlag 
megdressziroznia ? Miért nem eszközlik az 
arra hivatottak, hogy a tanító igazi hivatásá-
nak élhessen ? Nem is értem, hogy az illető 
felsőbbség ezt az átkos karczszemetet, ezt az 
örökös veszekedés, békétlenség forrását, miért 
nem törülte el már régen a föld színéről! 

Hosszú éveken keresztül üzött-hajtott javí-
tási szándékom, tagadhatatlan, nagyot változ-
tatott a dolgon. De mert a gabonailletmény 
máig is megvan, azért baj nélkül ma sem 
vagyunk. A nép szemében máig is cselédek 
vagyunk a csordással és kanászszal egy rang-
ban. A nép még mindig resteli a gabonát a 
tanító lakására vinni. 

Nem bírja felejteni azt a boldog időt, mi-
dőn a gabonaszedés napján három szekér 
forgolódott az utczán: mesteré, csordásé, ka-
nászé. Kényelmesen kivitték a ház előtt álló 
szekerekre a három községi cseléd járandó-
ságát. Elég sajnos, hogy a kollégák közül 
máig is igen sokan gyakorolják a most em-
lített szekerezést, mit népein látva, zúgolódik, 
hogy itt is, ott is maga a mester szedi — még 
pedig saját szekerén — a járandóságot; miért 
nem nálunk is ? Sőt azt is láttam, hogy ta-
nító és a neje, gyermekeikkel együtt, zsákol-
nak házról-házra, mert különben nem juthat-
nának csekély illetményökhöz. Mily szép így 
zsákkal a hátán és fején a tanítóné teens-
asszony és a „tekintetes" tanító úr ! 
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De hát ott van az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
5. szakasza, meg az 1894. évben 10.000. sz. a. 
kiadott kultuszministeri rendelet 10. és 11. 
pont ja : A tanító vegye magához e fegyvereket 
s követelje, hogy az iskolaszék szedje be az 
illetményeket: nem kellvén ekkor sem a háznál, 
sem az utczán gyűlölködni az egyes fizetőkkel. 

Ez mind igen szépen hang/.ik ott fönn, 
Budapesten. Hanem tessék eljönni ide, fa lura: 
majd meghallják, mit szól az idézett törvény-
hez az iskolaszék. Hát mit szól ? Hát azt, 
a mit az x-megyei, y-falvi adminisztrátor, is-
kolaszéki elnök mondot t : , H a oly nagy úr 
akar lenni a tanító, hogy fizetését mással sze-
deti, akkor legyen főispán vagy minister!" 

Nos hát — kérdem — tesz-e valamit a 
paraszt, ha az iskolaszéki elnök is így beszél? 

így azután csak szedjük tovább is a kon-
kolyos karczot. Éppen a mult héten tartot-
tam én is gabonaszedést. Délelőtt a csordás, 
délután meg én szedtem a konkolyt (akarom 
mondani a karczrozsot), mert a községnek csak 
egy mértéke van, mit a cselédek felváltva 
használnak. Ezen utóbbi szedés alkalmával tör-
tént, hogy Y. F. nevű hívem fölötte konko-
lyos-szemetes rozsot; hozott. Nem is fogadtam 
el tőle, de ő a kimérés után rögtön menekült, a 
rozsot nálam hagyta s az udvarról beszélt vissza : 

— Ebből adtam délelőtt a csordásnak is, meg 
is köszönte; hát megelégedhetik vele maga is. 

Most persze utána kellett volna szaladni az 
atyafinak s az 1893. évi törvényczikkel jól 
agyba-fejbe verni. 

É n nem tettem ezt. 
Ha már i t thagyta a konkolyos illetményt, 

zsákba öntöttem s azonnal küldtem belőle 
mutatót a tapolczai főszolgabiró úrhoz, ki 
meg is igérte, hogy fog intézkedni, hogy az 
„igazi felsőház" tagjai jobb eleséget kapjanak. 
Küldtem a mi legjobb emberünknek, a „Nép-
tanítók Lapja" szerkesztőjének is, kérve őtet, 
lenne kegyes nagyszerű illetményünket a mi-
nister úrnak is bemutatni. Hadd látná Wlassics 
ő exczellencziája, hogy az ő kedvelt hadserege 
miféle élelemmel láttatik el! 

Most tehát szorongva várom a főszolga-
birói intézkedést. De míg az megjön, jónak 
láttam az ügyünk iránt érdeklődő uraknak a 
karczgabona-illetmény által teremtett állapo-
tot bemutatni. Hadd pillantson be ezen az 
úton is kiki a falusi tanítók életébe! Hadd 
értsek meg ebből is, miért „fogadja", nem 
pedig „választja" a nép máig is a taní tó t? 
Hadd tudják meg az igazi okát annak a sok 
súrlódásnak, perpatvarnak, gyűlölködésnek, mik 
a nép s annak tanítója között dúlnak! 
Mert bizonyos, hogy igen-igen sok helyen a 

hány mércze gabonát visznek, annyi perpat-
var, annyi összeveszés esik meg ott. 

Daczára azonban az eddig elmondottaknak, 
mégsem legyünk egészen pesszimisták! Ne ta-
gadjuk el, hogy derűs epizódjai is vannak 
ennek a karczszedésnek. 

A bedegei rektornak egyik híve rozs helyett 
zabot vitt. 

— Nincs másom, édes, jó rektor uram, csak 
zabom. Fogadja el, kérem! 

— Elfogadom atyámfia, el ; hanem én meg 
majd az éneklés helyett nyerítek. Jó lesz-e? 

— Hát ha már így van, akkor megveszem 
pénzért is a rozsot; csak ne tessék a templom-
ban nyeríteni! 

Iskolaszéki világi elnökünk beszélte a múlt-
kor nekem, hogy egyik évben, a mint nála 
a cséplést befejezték s a cséplő-részt kimérték, 
a szérűn maradt még pár mérőnyi ocsu, mit 
felajánlott az uraság a cséplők közül annak, 
ki az ocsút fél mérő rozs fejében elfogadja. 

— Én elfogadom, tekintetes uram, — szólt 
a cséplők közül Iványi János. 

— Hát ugyan mit mívelsz ezzel a sok 
ocsuval, János ? — kérdé az uraság. 

— Jó lesz, tekintetes uram, a cselédeimnek. 
— Ugyan kik a te cselédeid, János ? 
—- Kik ? hát a mester, csordás meg a kanász. 
Tessék nevetni! 
Talán túlozom a dolgot ? — kérdhetik vá-

rosi kollégáim. Nem, egy mákszemnyit sem. 
Egy betűig valóság, a mit leírtam. Leczáfolhat-
ják, a kiknek talán ez érdekűkben áll, „szóval" 
a leirottakat, de a tényeket meg nem czáfol-
hatják. Tudjuk, érezzük a mondottaknak igaz 
voltát mi, falusi tanítók, mindnyájan; s jó t 
is állok, hogy a falusi kollégák Vio része, 
czikkecském olvasásakor, így kiállt fö l : igaza 
van, igaza van! 

Midőn 1896-ban a Magyar Tanítók Országos 
Bizottsága kérte a kultuszminister urat, hogy 
„millenniumi emlék" czímen tud jabe az 1896-ik 
évet — a nyugdíjalap s a korpótlékkal szem-
ben — három évnek, fölkerestem én a nevezett 
bizottság egy előkelő tagját s könyörögtem neki, 
hogy a minister úrnál „millenniumi emlék" czí-
men csak azt eszközöljék ki, hogy a karczgabo-
nát törölje el, mi által egy csapásra — erkölcsi-
leg — a harmadik emeletre helyez bennün-
ket, tanítókat. Most is csak azt mondom, hogy 
dicsőbb emléket Wlassics minister úr soha 
sem állíthatna magának, de a haldokló szá-
zadnak sem, mintha a tanítókhoz nem méltó 
fizetési nemet eltörölné. 

(Díszei) Németh György. 
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I R O D A L O M . 
Társadalmunk betegségei czímén igen talpra-

esett értekezést tartott a győrmegyei tanító-
egyesület 25 éves jubileumi közgyűlésén Nagy 
Gizella kartársunk. Éles megfigyelés alapján, 
lendületesen adja elő társadalmunk betegsé-
gének szimptomáit s nyomban preskribálja 
is a megfelelő orvosságot. A mai társadalom 
szervezetén mutatkozó bajokért első sorban 
a családot teszi felelőssé. Egészséges családi 
élet megteremtésére kell nevelni a férfit. 
Ebben található fel az egyik főorvosság. E 
pompás értekezést a szerző most közrebocsá-
totta. A 48 oldalnyi füzet („Társadalmunk 
betegségei" czímén) 40 krért Lampel Róbert-
nél megszerezhető. A tiszta jövedelem a győr-
vidéki tanítóegyesületé. Nemcsak eme humá-
nus czélból, hanem első sorban saját benső 
értékeért ajánljuk e müvet megvételre és 
gondos tanulmányozásra. 

A legelső irott római törvényekről szól 
bőven és érdekesen a Nagy Képes Világtörté-
net most megjelent 44. füzete. Füzetenkint 
kapható 30 krjával. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai test-
vérek, irod. int. rt. Budapest, VIII., Üllői-út 
18.) s minden hazai könyvkereskedés útján. 

Virradat. E czímmel rendezi sajtó alá Ju-
rassa Endre (írói néven Mrs. By-Tang) lapunk 
munkatársa különféle lapokban megjelent tár-
czadolgozatainak egy részét és kizárólag e könyv 
számára írt elbeszéléseit. A mű több ívre fog ter-
jedni. A mű ára 1 frt 20 kr,melyből 5 % a Ferencz 
József Tanítók Házának van szánva. Megren-
delések már most eszközlendők. A fönt kiírt 
előfizetési ár szerző czímére (Jurassa Endre 
Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 6. sz.) legké-
sőbb november hó végéig küldendő. A könyv 
deczember I. felében jelenik meg. — Bardócz 
Pál meg „ Iskolaügyi dolgozatok" czímmel itt-
ott felolvasott, de eddig jobbára meg nem 
jelent tanügyi dolgozatainak válogatott gyűjte-
teményét adja közre. A mintegy tíz ívnyi ter-
jedelemben megjelenő kötet részint emlék- és 
alkalmi beszédeket, részint napirenden levő 
tanügyi kérdéseket érintő czikkeket ölel föl. 
A tiszta jövedelem tíz (10) °/o-át a Tanítók 
Házára, második tíz (10) %-át a Magyar 
Tanítók Szamaritánus alapja javára ajánlja 
föl. A könyv előfizetési ára fűzve 2 korona. 
Az előfizetéseket 1899 deczember hó végéig 
kéri neve alatt beküldeni (Budapest, VII. kei-., 
Csömöri-űt 46. szám I. em. 12. a.). 

-

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi min i s t e r : 

Köszönetét nyilvánította: Agárdy Vilmos 
gonczágai földbirtokosnak, a ki az ottani közs. 
isk. helyreállítására sajátjából 200 frtot for-
dított. 

Kinevezte: Jonescu Valér oki. tanítót a 
csuttai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Gottliardi 
Eszter oki. tanítónőt a fiumei áll. el. leány-
isk.-hoz r. tanítónővé; Vincze Imre oki. taní-
tót a gyekei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Orbók Gyula oki. tanítót a parajdi áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá; Jósa Andrea oki. 
tanítónőt a kisvárdai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Gosztonyi Margit oki. kisdedóvó-
nőt a bánkeszi állami kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Schaller Irén oki. tanítónőt a hodo-
sáni áll. el. népiskolához r. tanítónővé; Kóll-
mann Izabella és Antal Albert oki. tanítónőt,, 
illetve tanítót a ref. kovácsházai áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé, illetve tanítóvá ; Iszá-
kovics Dusán oki. tanítót a szvinyiczai községi 
el. iskolához r. tanítóvá; Szeyvarth Gyula oki. 
tanítót a kiskundorozsmai áll. el. népiskolá-
hoz r. tanítóvá; Ilardy Elek oki. tanítót a 
czeglédberczeli áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
özv. Heller né-Melier Zsófia oki. polg. isk. ta-
nítónőt az újvidéki áll. polg. leányiskolához 
a XI. fizetési osztályba segédtanítónővé; Taba-
kovicsné- Molnár Ilona oki. kisdenóvónőt az 
abrudbányai áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Matheovics Illés oki. tanítót a gavos-
diai áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Nyidászi Margit jászómind-
szenti áll. el. isk. tanítónőt a héthársi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Némethy Józsefné 
szül. Szluha Kornélia pilisszántói áll. óvónőt 
a kapronczai áll. óvóhoz; Serly Ferencz és 
neje Jerabek Borbála miskolczi áll. el. isk. 
tanítót, illetve tanítónőt a beregszászi áll. el. 
iskolához; Kubányi Gyula barátmajori és 
Kubányiné-Kirkovits Eugénia tököli áll. el. 
isk. tanítót, illetve tanítónőt a kövesligeti áll. 
el. iskolához jelen minőségükben. 

Végleg megerősítette: Bratscher Vilmos 
franzfeldi közs. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Müller Mihály kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
jelen állásában; Franczeszku György kröcs-
mai közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Jóváhagyta: az „Eötvös-alap" orsz. tanítói 
egyesület alapszabályait az 1899. évi 83.076. 
sz. a. rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Keller Gyula 
magyaralmási munkaképtelen r. kath. tanító-
nak évi 370 fr tot ; Torna Konstantin jezvini 
g. kath. tanítónak évi 230 fr tot ; Kiss Anta 
jászladányi r. kath. tanítónak évi 360 frtot; 
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Noge Tivadar nagyfolkmári munkaképtelen-
nek talált r. kath. tanító részére évi 240 f r to t ; 
Ellenes Mózes oláhszentmiklósi munkaképte-
lennek talált gör. kel. tanító részére évi 
290 frtot; Darvas Károly sárospataki munka-
képtelennek talált r. kath. tanító részére évi 
260 frtot; Divéky Viktória zubrohlavai munka-
képtelennek talált közs. el. tanítónő részére 
évi 240 fr tot ; Szareczán János felsőborgói 
munkaképtelennek talált gör. kel. tanító ré-
szére évi 150 frtot; Faragó Ábel bácsmarto-
nosi munkaképtelennek talált r. kath. tanító 
részére évi 250 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Pintér Mátyás nagyszebeni belv. r. kath. 
el. isk. tanító özvegye szül. Gyárfás Zsuzsánna 
és három kiskorú árvája részére együtt évi 
448 frt 12 kr t ; Mihálfy Lajos kiskőrösi ág. 
ev. volt tanító özv., szül. Arzt Irmának évi 
257 frtot. 

Végkielégítést utalványozott: Bosmanné-
Skovrán Matild mócsi munkaképtelen áll. 
óvónőnek 350 frtot. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendelte: 
néh. Gyurián Alajos volt garamsolymosi róm. 
kath. tanító Anna nevü kiskorú árvájának a 
kecskeméti országos tanítói árvaházba. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A zemplénmegyei tanítóegyesület 

S.-A.-Ujhelyben tartotta közgyűlését, mely 
alkalommal Nemes Lajos kir. tanácsos iránt 
érzett szeretetének, mély tiszteletének adott 
kifejezést 20 évi tanfelügyelői működése al-
kalmából. Sajnálattal vette a közgyűlés tudo-
másul elnöknek azon jelentését, hogy a fele-
kezeti tanítóknak a gyűlésekre járás alkal-
mával fölmerült napi- és fuvardíjaknak a 
vármegyei közművelődési alapból leendő meg-
térítése tárgyában a vármegyei közigazgatási 
bizottsághoz beadott kérvényünk kedvezőtlen 
elintézést nyert s most már a járási szolga-
birák útján a községi pénztárakból kisértjük 
meg az említett napi- és fuvardíjak kiutalta-
tását. Kegyeletes tartozás lerovását teljesítette 
közgyűlésünk, midőn elhatározta, hogy bol-
dog emlékű Arvay Józsefnek, a nagyhírű 
pedagógusnak, Zemplénvármegye első kir. tan-
felügyelőjének sírját emlékkővel jelöli meg s 
arczképét a sárospataki állami tanítóképző 
számára olajfestményben elkészítteti. A mult 
évben kitűzött „Mi a tanító teendője a ter-
jedő szoczializmussal szemben ?" czímű pálya-
tételre beérkezett két pályamunkát a bíráló-
bizottság jutalmazásra méltónak találta s az 
elsőt 20, a másodikat- 10 koronával hono-
rálta. Szerzője előbbinek Fábián István aba-

zai, utóbbinak Hubay Bertalan s.-pataki ta-
nító. A közgyűlés még a névmagyarosítás 
kérdésével is foglalkozott s azt a központi 
elnök és a járásköri elnökök kezébe tette le. 

f-n.) 
O A csanádmegyei tanítóegyesület bato-

nyai járásköre október hó 24-én tartotta meg 
évi második rendes gyűlését Kevermesen. A 
járáskör tagjain kívül számos tanféríiu és 
tanügybarát vett részt. Páváik, Imre járásköri 
elnök lendületes beszéddel nyitotta meg a 
gyűlést, rámutatva a Tanítók Házára, mely-
nek — úgymond — t'öntartásához minden 
hivatala magaslatán álló tanítónak hozzá kell 
járulnia. Veress Károly tornyai állami iskolai 
igazgató indítványára Wlassics Gyula közok-
tatásügyi minister úrnak a Tanítók Háza érde-
kében kifejtett s a tanítókat örök hálára 
kötelező munkásságáért: sürgönyileg mondották 
köszönetet. Bapos Samu köri jegyző a mult 
gyűlés szakszerűen összeállított jegyzőkönyvé-
nek felolvasása után a központból érkezett 
ama fölhivást terjesztette elő, melyben kéretik 
a kör, hogy a tagok lépjenek be az Eötvös-
alap rendes tagjai közé. Erre Veress Károly 
az ő ismert lelkesedésével fejtegette az Eötvös-
alap nemes és önzetlen munkálkodását, jóté-
teményeit, melyekben már eddig is, a jövő-
ben pedig igen sokan fognak részesülni szor-
galmas s jól tanuló gyermekeink. A hatást 
keltő beszéd után a kör tagjai — arczaikon 
a hála, öröm s boldogság sugárzott — alá-
írták a Veress K. által készített ívet, melyen 
örömmel szemlélhető, hogy majdnem minden 
tag 50 koronás részesjegyet írt neve után. — 
Lója János a méhészet köréből bő ismeretre 
valló gyakorlati előadást tartott, melyért a kör 
jegyzőkönyvi köszönetet mondott. — Koczkás 
Gyula mezőhegyesi tanító „Hogyan bánjunk 
az engedetlen gyermekekkel?" czímű érte-
kezését olvasta föl; Bittner Jakab pedig „A 
vértetü irtásá"-ról értekezett s be is mutatta 
többszörös nagyításban ezt a mai korban 
mind gyakrabban fellépő s pusztító állatot; 
mindkét értekezőt jegyzőkönyvi köszönetben 
részesítették. —• Bapos Samu indítványára 
Veress Károly tornyai állami elemi iskolai 
igazgatónak, mint a ki a gazdasági ismétlő-
iskolák szervezésében és tovább fejlesztésében 
elismerésre méltó munkásságot fejtett ki, azon 
alkalomból, hogy az általa vezetett gazdasági 
ismétlő-iskola az állami ezüst éremmel tün-
tettetett ki: jegyzőkönyvi köszönetet mond 
a kör. — Veress Károly kifejti, hogy mily 
sérelmes az állami tanítókra a fuvarozásnak 
kilométerenkint rendeletileg 7 krban való 
megállapítása. A kör magáévá teszi az állami 
tanítók ezen sérelmét s további intézkedés 
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végett átteszi a központhoz, A jövő gyűlés 
ideje és helyének meghatározása az elnök-
ségre bizatott. 

_L A pozsonymegyei tantestület somorjai 
köre Somorjában tartotta közgyűlését, melyre 
a tagok rendkívül nagy számban jelentek 
meg. Az értekezések sorát bevezette Forstner 
Stefánia irodalmunk újjászületéséről czímü fel-
olvasásával, melyben Bessenyei György műkö-
dését behatóan jellemezte. Utána Bácsai Lajos 
szólt a szövetkezetek hasznáról,mely tanulságos 
eszmecserére adott alkalmat. Zádor Gyula a 
Tanítók Házáról heszélt, mely előadás után a 
kör tagjai nyomban 500 forintot írtak alá 
részesjegyekben, a mely eset fényes bizonyítéka 
a magyar tanítóság erős közszellemének és 
kartársi érzületének. Beható eszmecsere fejlő-
dött a fölött, hogy hogyan kell az írvaolva-
sást legsikeresebben tanítani. Ezután meg-
történt a tisztújítás; megválasztatott Ivánfi 
Béla elnöknek, Albrecht Márton jegyzőnek és 
Iványi Jenő pénztárosnak egyhangúlag. 

KI A zólyommegyei általános tanítóegye-
sület breznóbányai járási körének utóbbi ülé-
sén Nóvák m. breznóbányai állami elemi is-
kolai tanító tartott felolvasást a hangoztatásról, 
mint a melynek segítségével ő egész új-
szerűen tanítja az olvasást. Ezt követte 
Dobóczlcy Lajos polg. isk. tan. felolvasása az 
iskolai nevelésről. A breznóbányai áll. iskolák 
tanítói valamennyien tagjai a tanítóegyesület-
nek és 1—2 kivételével már mindannyian tagjai 
az Eötvös-alap orsz. tanítóiegyesületnek is. 

] / A somlyóvidéki ev. tanítóegyesület 
Nagy-Szőlősön tartotta őszi közgyűlését, melyen 
Szily Lénárd elnök örömmel emlékezett meg 
a Tanítók Házának Budapesten leendő meg-
nyitásáról s igaz hálával eltelve a közoktatási 
minister úrnak a Tanítók Háza létesítése ügyé-
ben előirányzott költségvetéséről; végül a 
tanítóegyesület nevében a közoktatási minister 
úrnak hálás köszönetét kifejezve, az ülést meg-
nyitottnak nyilvánította. Plevniczki Pál alel-
nök, Borai Pál és Mód György jubiláns taní-
tókat üdvözölte. — Bónai Kálmán tanító a 
v mássalhangzóról tartott gyakorlati előadást. 
Szutter Dániel pápai tanító Kovácsics Gyula 
volt pápai tanítóról emlékbeszédet olvasott föl. 
Örömmel vette tudomásul az értekezlet a 
püspök azon tudósítását, hogy mindent el fog 
követni, hogy a felekezeti tanítók állami nyug-
díja, a kántori fizetést beleszámítva, kiegészít-
tessék, valamint egész egyházkerületébe kör-
levelet bocsátott, hogy a másodtanítói állások, 
mint önállók, rendszeresíttessenek. 

— Egyesületi élet czímű rovatunknak 
következő közleményeit, a nagy tárgyhalmaz 
miatt, a jövő számra kellett hagynunk: az 

érsek új várvidéki róm. kath. népnevelők egye-
sületének, a felsőszabolcsi ev. ref. tanítóegye-
sületnek, az ungmegyei általános tanítóegye-
sület szobránczi járáskörének, az erdővidéki, 
a tatai ev. ref. s a somlyóvidéki ev. tanító-
egyesületnek és a más helytt is jelzett bara-
nyamegyei ált. tanítóegyesületnek üléséről 
szóló tudósítást. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Szives tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett lev.-lapot mellékel leveléhez. Czik-
kek beküldői, ha választ kívánnak, szintén 
mellékeljenek czímzett levelező-lapot. Kéziratot, 
mint a lap homlokán is olvasható, nem adunk 
vissza. Elmaradt lappéldányokat a kiadóhivatal-
tól kell kérni; a szerkesztőség nem foglal-
kozik a lap küldésével. Előfizetési és hirdetési 
díjakat a kiadóhivatalba kell küldeni; ugyancsak 
a kiadóhivatalba küldendők a hirdetési szövegek 
is, mert különben késedelem állhat be a hir-
detés közlésében. A kiadóhivatal czíme (I. ker. 
Vár, Iskolatér 3.) világosan kiírandó a levélre. 
A szerkesztőséghez érkező előfizetési és hirdetési 
díjakat mi küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit 
kérünk az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
Kovács Mihály, Iíis-Zalacska. Keresse ki a 
Népt. Lapja 1896. évi folyamának tartalom-
mutatóját; ott önálló czikket talál a tanítók 
önkéntességi jogáról. A jelen évfolyamban is 
czikkeztünk erről. — Ungurean Adrion, gör. 
kel. tan. Jegyzőjüknek igaza van; önnek, 
ki nincs besorozva s még a korosztályokon 
nem ment át, kötelessége engedélyért folya-
modni, ha nősülni akar. — S. E. Bács-
Gyurgyevó. A szolgálati évek arányában. — 
N. J . Már több ízben megírtuk, hogy az 
Eötvös-alap új alapszabályai egész terjedelmük-
ben olvashatók a Magyar Tanítók Naptárában, 
ez pedig az Athenaeum kiadóhivatalánál ren-
delhető meg 40 krért, a mit akár bélyegek-
ben is beküldhet. A naptárt egyébiránt a 
vidéki könyvkereskedések is árusítani fogják. — 
R. K. Az útadóról fölvilágosítást talál a 
Magyar Tanítók Naptárának 78. oldalán. Mi 
erről már több ízben írtunk; lehetetlen, hogy 
mindig visszatérjünk rá. — Dklk. Ha önök-
nél csak mezőgazdasági ismétlő-iskola van, 
abba köteles járni, míg 15. évét be nem 
tölti. — Theol. akadémia. Az Eötvös-alap 
jótéteményeiben csak egyesületi tag vagy 
egyesületi tag fia részesülhet, valláskülönbség 
nélkül. — B. Gy. Az ön esetére fölvilágosítást 
talál a Magyar Tanítók Naptárának Tanácsadó-
jában a 81. lapon. — M. F. Perbete és 
többeknek. A fizetéskiegészítés az évötödös 
pótlék által történő nyugdíjigény-javulás, ille-
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tőleg javítás, ha a kiegészítés és korpótlék állam-
segélylyel történt, hivatalból, a ministerium illető 
ügyosztálya által eszközöltetik, ebhez tehát 
az illető tanító folyamodványa nem szükséges. 
Mi világosan megírtuk ezt a , Néptanítók Lapja" 
folyó évi 18. számában „A nyugdíjigény eme-
lése" czímü czikkben. Szíveskedjenek a lapot 
nagyobb figyelemmel és állandóan olvasni! — 
Több állami tanítónak. Az 1900. évi állami 
költségvetés szentesítése után az összes állami 
elemi iskolai tanerők fizetését a szolgálati 
idő arányában hivatalból fogják rendezni. 
Hasonló kérdésekre többé választ nem adunk. — 
H. J. Tasnád. Az állam nem kölcsönöz. Olyan 
pénzintézetet nem ismerünk. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Axaméthy Lajos dr. A vallás-

és közokta tásügyi min is te r ium VI., nép-
nevelésügyi osz tá lyának f ő n ö k e : Axa-
méthy La jos dr. minis ter i tanácsos 
folyó hó 16 án tö l tö t t e be hivata los-
kodásának harminczadik évfordulójá t . 
Ez a lka lommal a népnevelési ügyosz-
tá ly tisztviselői melegen üdvözölték 
szeretet t főnöküket , a ki Szathmáry 
György halála ó t a vezetője a népne-
velésügyi öt alosztálynak, me lynek ügyei 
mind az ő kezén mennek keresztül. 
Axaméthy La jos dr. 1847-ben szüle te t t 
s 1869-ben l épe t t be — Eötvös József 
báró a l a t t — a közok ta tásügy i minis-
ter iumba. 1888-ban, a veszprémi káp-
ta lan vagyonának rendezését fényesen 
megoldván, k a p t a az osztá lytanácsosi 
czímet, egypár évvel később első fize-
tési fokozatú osztá ly tanácsossá le t t s 
most ké t éve 0 Fölsége cz. ministeri 
t anácsosnak nevez te ki. Axaméthy min. 
t anácsosnak kiváló é rdemei vannak 
népnevelésünk fej lesztése körü l . Mint 
ember, egyike a legnemesebb le lkeknek 
s a t an í tóknak őszinte, igaz bará t ja . 
Számos tan í tóegyesüle t d ísz tagjává vá-
lasz to t t a őt. Axaméthy La jos min. t aná -
csos ú r széleskörű i smere te i tő l , bámu-
latos munkabí rásá tó l , lelkes ügyszere-
te té tő l s közmondásossá vá l t buzgalmátó l 
még sokat v á r h a t a m a g y a r népokta-
tásügy, me lynek ez idő szer int Axaméthy 
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Lajos dr. a vezetője és i rányí tó ja . A 
Néptanítók Lapja, mely mindig a legna-
gyobb előzékenységet t apa sz t a l t a a 
min. t anácsos úr részéről, legőszintébb 
szerencsekivánata i t fejezi ki az érde-
mekben gazdag jubi lánsnak úgy a 
maga , m i n t — a me lye t képviselni 
szerencsés — a m a g y a r t an í tóság 
nevében. 

— Tanítók fiainak iskoláztatása. A taní-
tók érdekeit melegen szivén viselő közoktatás-
ügyi ministerünk atyai gondoskodását fönnen 
dicsérő rendeletet adott ki. Tekintetbe véve 
ugyanis azt, hogy milyen nehéz dolog a sze-
gény falusi tanítónak középiskolákon tanuló 
fiai taníttatása, a következő rendeletet intézte 
a tanfelügyelőkhöz: „Városokban, általában az 
elemi népiskolánál magasabb fokú iskolákkal 
bíró községekben létező állami elemi népis-
kolák tanítói állásainak betöltésénél első sor-
ban figyelemmel kívánok lenni olyan érdemes 
és családos állami néptanítókra, a kik kisebb 
helyeken közelismerésre működnek s a kiknek 
p. o. gyermekeik neveltetése czéljából nagy 
érdekük, hogy a fönnebb említett állásokra át-
helyeztessenek. E végből bizalmasan felhivom 
a tanfelügyelő urat, hogy a mennyiben tan-
kerületében ilyen állami néptanítók vannak, 
azokról még ez évben hozzám indokolt jelen-
tést tegyen, kiemelvén az illető állatni tanító 
érdemeit, családi viszonyait stb. A mennyiben 
megfelelő állás rendelkezésemre jut, szívesen 
fogom előmozdítani az érdemes állami tanítók 
e részbeni érdekeit." 

— A vidéki sajtó is melegen karolja föl 
a Tanítók Háza ügyét; így olvasunk pl. — a 
többi közt — a „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei 
Lapok" utóbbi számában Bíró (Braun) Márkus 
tollából egy lelkes czikket, mely a megyei 
körök és a társadalom rokonszenvét igyekszik 
a tanítóság nagyszabású intézményének meg-
nyerni. Örömmel olvastuk ezt a czikket s kér-
jük is kartársainkat, hogy a vidéki lapok szer-
kesztőit igyekezzenek országszerte a Tanítók 
Háza ügyének megnyerni. A hol a tanítók 
tesznek a maguk érdekében, ott sikert tudnak 
fölmutatni. Erre is van egy egészen új példánk, 
íme. A prigleviczaszentiváni iskola tanítótes-
tülete meleghangú felhivásban fordult a kö-
zönséghez és, mint az alább közlött kimuta-
tásból látható, a felhívásnak megvolt a si-
kere : a prigleviczaszentiváni közönség tehető-

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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sebbjei 36 frtot adtak a Tanítók Házára. 
Országszerte ilyen apostoloskodásra kérjük 
mi tanító kartársainkat és a siker nem fog 
elmaradni! 

— A Pedagógiai Társaság f hó 18-án 
ülést tartott. Dr. Weszely Ödön az írásbeli 
dolgozatokról olvasott föl érdekesen és tanul-
ságosan. Nagy László Wodianer bárónak a 
tanítók javára tett 25 ezer forintos alapít-
ványát ismertette. Ez utóbbi tárgyra lapunk 
jövő számában visszatérünk. 

— A Tanítók Háza első lakói. Ime a 
tanítók főiskolákon tanuló ama fiainak, a kik 
a Tanítók Háza első lakói, a teljes névsora: 
1. ifj. Honéczy Sándor, 2. Völgyi János, 3. Boda 
Géza, joghallgatók; 4. Bleyer Mór II. éves 
gépészmérnök; 5. Polgári Miklós, II. éves 
rajztanárjelölt; 6. Kocsis István, I. éves gépész-
mérnök; 7. Szombathy Kálmán, III. éves 
bölcsész; 8. Folkmann Jenő, I. éves joghall-
gató ; 9. Szmodics Szilárd, I. éves polg. isk. 
tanítójelölt; 10. Schmidt József, III. éves 
mérnök; 11. Schmidt Ferencz, 11. éves orvos-
növendék; 12. Husz Ödön, 13. Imrey László, 
bölesészethallgatók; 14. Brascsajkó Gyula, 
I. éves joghallgató; 15. Besch Aurél, II. éves 
bölcsész; 16. Kanyó István, 17. Fráter László, 
I. éves joghallgatók; 18. Marthy Pál, II. éves 
rajztanárjelölt; 19. Kosztolányi Zoltán, III. 
éves bölssész; 20. Gönczy Lajos, I. éves jog-
hallgató; 21. Steii^metz János, III. éves jog-
hallgató ; 22. Bidimann Béla, ker. akad. szktf. 
hallgató; 23. Barabás Lajos, iparm. isk. I. 
szakoszt.; 24. Hatvani Béla, rajztanárjelölt; 
25. Zwick Vilmos, I. éves bölcsész; 26. Hajas 
Béla, IV. éves bölcsész; 27. Hajas Ernő, 
állatorvostanhallgató; 28. Szmetana Péter, 
29. Szmetana Emil, bölcsészek; 30. Gamauf 
Jenő, II. éves technikus; 31. Schreiber Lajos, 
I. éves jogász; 32. Huber Sándor, III. éves 
üvegtechnikus; 33. Jendrassák József, II. éves 
bölcsész; 34. Slankovics Vilmos, IV. éves 
bölcsész; 35. Szűcs Lajos, 1. éves joghallgató; 
36. Kovácsics Sándor, 37. Kund Vilmos, orvos-
növendékek; 38. Baskó Rezső, polg. isk. tan.-
jelölt; 39. Emresz Róbert, I. éves rajztanár-
jelölt; 40. Záboji Béla, orvostanhallgató; 
41. Bonner Kornél, II. éves technikus; 42. 
Telegdi Nándor, orvosnövendék; 43. Telegdi 
Sándor, 1. éves joghallgató; 44. Bobonka 
András, I. éves bölcsész; 45. Sárközy Zoltán, 
I. éves joghallgató ; 46. Szalay Sándor, I. éves 
technikus; 47. Schreiner Adolf, főipariskolai 
tanuló; 48. Thiering Gyula, bölcsész; 49. 
Szőllosi József, I. éves joghallgató ; 50. Párák 
Győző, állatorvostangallgató. 

— Luttenberger-alap. A Luttenberger-

alapot gyűjtő bizottság a következő felszólítást 
teszi közzé: „A szelídlelkü, müveit és jó tanító 
nincs többé. A kik ismertük, mindnyájan 
tiszteltük, becsültük, szerettük. A kis gyer-
mekek, kedves tanítványai, szerető, gondos 
apát veszítettek benne; a sziilők nevelői-
tanítói hivatásuk lelkiismeretes helyettesét 
siratják a korán elköltözöttben; a tanítók a 
kartársak mintaképét, a barátok a megbízható, 
hü és igaz lelket gyászolják benne; halála a 
magyar pedagógiai irodalomra és az Eötvös-
alapra, a magyarországi tanítók legáldásosab-
ban működő jótékony egyesületére nézve is 
nagy veszteség. Tisztelettel alulírottak: a 
megboldogult kartársai, volt tanítványai, tisz-
telői és barátai elhatároztuk, hogy az el-
hunyt nemes lélek emlékezetét megörökítjük. 
Egyfelől szerény emlékkövet állítunk a meg-
boldogult sírjára, másfelől alapot gyűjtünk 
nevére, melyet a magyarországi tanítók Eötvös-
alapjánál helyezünk el. Az alap kamatait első 
sorban a budapesti evang. tanítók árvái élve-
zik, de ha ilyenek nem akadnának, bármely 
budapesti tanító árvája felekezeti különbség 
nélkül igénybeveheti. Czélunk oly nemes, 
szándékunk oly tiszta, hogy fölöslegesnek 
tartunk minden további szóbeszédet. Bizalom-
mal fordulunk azért a jószívű emberekhez, 
jöjjenek segítségünkre, gyámolításunkra. Min-
den fillért, melyet a jó emberek íveinken 
jegyeznek s a lelkes gyűjtők hozzánk juttat-
nak: hálás köszönettel fogadunk és nyilvá-
nosan nyugtatványozunk. A gyűjtőívek a 
befolyó összeggel együtt legkésőbb 1900 már-
czius 31-ig Scholtz Lajos polg. isk. tanító 
úrhoz, bizottsági pénztároshoz (Budapest, IV., 
Deák-tér 4. sz.) küldendők. 

— A „Tanítók Háza" javára a kismartoni 
áll. polgári fiu- és leányiskola tantestülete 
— Krammer József elnöklete alatt és Szabó 
Gyula jegyzősége mellett — f. évi okt. 28-án 
tartott gyűlésén egyhangúlag 200 koronás 
alapítványt szavazott meg. Buzdító példa ez 
arra nézve, hogy a polgári iskolaiak a „Tanítók 
Házá"-ban mennél nagyobb alapítványt tehes-
senek polgári iskolai kartársak fiai elhelye-
zése végett szükséges szobák biztosítására. 

— Megjutalmazott tanítók. A Felvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület, a magyar 
nyelvnek nemzetiségi vidéken való sikeres 
tanításának megjutalmazásául: a Nemzeti 
Kaszinó ezredéves alapítványának ez évi kama-
tait, 60 frtot, Bányiné-Lieszkovicz Melánia 
dubniczi áll. iskolai tanítónőnek szavazta meg; 
25—25 frtot pedig Brunner Alajos nagy-
bittsei, Szarka Béla nemsovai, Atovics Ferenez 
gerencséri, Maszárik János nyitrai tanítóknak 
és Soóky Janka kabaji kisdedóvónőnek sza-
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vazott meg. Ugyancsak ezen a czímen jutal-
mazta meg az egyesület zólyom vármegyei 
választmánya 25—25 frt tal : Medriczky Gyula 
beszterczebányai árvamenházi, Szträhle György 
ruczatői, Moró András borosznói, Béres András 
óhegyesi, Wunner Anna garamszentmiklósi, 
Pontych János récskei, Brodnyánszky Pál 
baczuri, Kurjatko Mátyás pallósi és Steffik 
András mogyoródi tanítókat. 

— A baranyamegyei általános tanító-
testület f. hó 13-án tartott közgyűlésén 
4000 koronát szavazott meg a Tanítók Háza 
javára s a gyűlés folyama alatt a tagok 20 
részesjegyet írtak alá 1000 korona értékben. 
Ugyanezen az ülésen Péterfy Sándort nagy 
lelkesedéssel tiszteletbeli taggá választották. 
A gyűlésről a részletes tudósítást lapunk jövő 
számában fogjuk közölni. 

—• Jutalmak. Figyelmeztetjük a kartársa-
kat, hogy az országos erkölcsnemesítő egyesület 
ez évben is tűzött ki jutalmakat azok részére, 
kik az iskolából kikerült ifjak számára „ifjú-
sági egyesületet" vagy a felnőttek számára „mér-
tékletességi egyesületet" alkotnak. Erre vonat-
kozó utasítással és alapszabályokkal szívesen 
szolgál dr. Gyulay Béla (Budapest, V., Váczi-
körút 58.); a jutalmakra való jelentkezések 
a helyi elöljáróság és királyi tanfelügye-
lőség bizonyítványaival együtt az elnökség-
hez deczember végéig küldendők. (Budapest, 
VI., Andrássy-üt 114.) 

— A Magyar Tanítók Naptárát, mely 
tudvalevőleg tanítók tanuló fiai ösztöndíj-
alapjának jövedelmez, kartársaink örvendete-
sen fölkarolták ugyan, de még mindig nem 
annyira, a mennyire a jótékony czél érdekében 
kívánatos volna. Kivált fővárosi kartársaink 
részéről kérünk a jótékony czél érdekében 
melegebb érdeklődést. A kisszebeni állami 
iskola igazgatója a társadalom érdeklődését 
is felköltötte a tanítóság naptára iránt. Gyüj-
tőívet bocsájtott ki, melyen, tanítók és taní-
tónők nevein kívül, ügyvédek, orvosok, taná-
rok, hivatalnokok és kereskedők neveit látjuk 
följegyezve. Kis-Szebenből 42 példányban 
rendelték meg a Magyar Tanítók Naptárát. 
Ha mindenüttt akadna egy-egy ilyen buzgó 
gyűjtő, ezen a réven is több száz forint 
gyűlne össze tanítók tanuló fiai ösztöndíjának 
alapjára. E mellett nagyon fontos az, hogy 
a társadalom közeledjék hozzánk, megismerje 
törekvéseinket, Eötvös-alapunkat s azt segítse, 
gyámolítsa is, mint a hogy tette Prigle-
vicza-Szent-Iván községének derék társadalma, 
mely e helyütt is fogadja a tanítóság hálás 
köszönetét. 

— A debreczeni ev. ref. egyházmegyei 
tanítótestület Berettyó-Újfaluban tartott 

rendkívüli közgyűlése alkalmával a Tanítók 
Háza czéljaira nagy lekesedéssel 1000, azaz 
egyezer koronát szavazott meg s ez összeget 
az' 1900-dik évtől fogva 10 év alatt 100 
koronás részletekben fogja minden év augusz-
tus első napján a testületnek elnöke útján 
az Eötvös-alap pénztárába befizetni. 

— Adakozások. Lapunk szerkesztőségénél 
a köv. adakozások folytak be: 1. Tanítók 
Házára: Jálics István (Kadarkút) gyűjtése egy 
asztaltársaság körében 11 frt 25 kr ; Kovács 
Béla (bélyegekben) 20 kr ; Jász-Apáthi r. kath. 
iskolájának tanítói (bélyegekben) 50 kr; Bektw 
József (a hajdudorogi g. k. esperesi kerület 
T.-Büdről Debreczen felé vonaton utazó tagjai 
gyűjtése a vasúti kocsiban) 1 frt 20 kr; 
a prigleviczaszentiváni tanítótestület gyűjtése 
36 frt (ehhez járultak: Sorok János 10 frt; 
Bauschenberger Adolf 5 f r t ; dr. Válchora 
Ágoston 5 fr t ; Szendelbach János 2 fr t ; 
Vámosi Mihály 2 f r t ; dr. Feichtmann 1 frt; 
Kleiner Dezső 1 f r t ; Kostyák József 1 fr t ; 
Buda Kálmán 1 f r t ; Vámosi Samu 1 fr t ; 
Wamoscher Mihály 1 f r t ; Vámosi Manó 2 frt ; 
Schenk Ida 2 frt; özv. Michels Jánosné 2 frt — 
36 f r t ) ; Ádám Ferencz (N.-Pereg) 20 kr 
(bélyegben). 2. Eötvös-alapra: Kántor Lajos 
(25 frtos részesjegy első részlete) 5 frt. Átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak (VII. ker., 
Wesselényi-u. 44. sz.), a kihez kérjük az ily 
adakozásokat küldeni. 

— Gyűlések. A fogarasmegyei tanítótestület 
f. hó 23-án Fogarason tartja évi közgyűlését. 
A Tanítók Házáról és az Eötvös-alapról Darvas 
Lázár felső-veniczei áll. isk. tanító olvas föl. 
A Tanítók Háza javára tánczmulatsággal egybe-
kötött műkedvelői előadást tartanak. Ország-
szerte követésre ajánljuk! — A gyergyói róm. 
Icath. tanítóegyesület őszi rendes közgyűlését 
f. hó 29-én Gyergyó-Alfaluban fogja meg-
tartani. 

— Halálozás. Özv. Bomiánné-Lauff Emilia 
dévai elemi iskolai tanítónő élete 38-ik, tanító-
női buzgó működésének 20-ik évében, f. hó 
15-én, hosszas szenvedés után elhunyt. Áldás 
legyen emlékére! 

T a r t a l o m : Ferencz József Tanítók Háza. [U.J — 
Tanító-vándorlás. Ember János. — Kell-e külön 
tanterv az osztatlan elemi népiskoláknak? — Az 
ismétlő-iskolák újjászületése. Bopárdy Antal. —. 
Az idei gazdasági tanfolyamokról. — S z ü n ó r a : 
Avató a Tanítók Háza megnyitó ünnepére. Móra 
István. — Az a karczgabona! Németh György. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Egyesületi, élet. — 
Tanítók tanácsadója. -— Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEß., OSTBOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Fölavatás után. 
(U.) Áll tehát a Ház és homlokzatán 

ott ragyog jó királyunk történelmi nagy 
neve! Egyelőre 50 tanító fia lel benne 
nemcsak lakást, de erkölcsi oltalmat 
és tudományos pályáján jóakaratú irá-
nyítást is. Nagy vivmány ez, de egy-
úttal súlyos gondoknak is kútfőn äSä cL 
föntartó Eötvös-alap orsz. tanítóegye-
sületre. Most még, így a kuzdet kez-
detén, elegendő a mi erőnk: 25 évi 
hangyaszorgalommal folytatott gyűjtés-
nek a gyümölcse; de elegendő lesz-e 
majd akkor is, a midőn a Tanítók 
Háza Budapesten is, Kolozsvárott is 
kiépül és az Eötvös-alapnak 250 ifjú 
ellátásáról kell gondoskodnia? 

Ennek a kérdésnek végre a szeme 
közé kell néznünk. 

Az az 50 ifjú, a ki, mint ministerünk 
a fölavató ünnepen mondotta, „első 
rétege" a tanítók főiskolai internátusá-
nak, most még a fővárosi vendéglősök 
nagylelkűségéből élvezi a szabad asztalt. 
Ez helyes és egyelőre nem is lehet 
másként. Sőt az Eötvös-alapnak, véle-
ményem szerint, mindaddig fönn kell 
tartania a „szabad asztalokat", a míg 
a fővárosi vendéglősök nagylelkűsége 
e nagy jótéteményt a vidéki tanítók 
tanuló fiai érdekében megadni hajlandó. 

Csakhogy a Tanítók Háza lakóira 
nézve arra kell törekednünk. ho« r az 

oda fölvett ifjak ott mindnyájan teljes 
ellátásban részesüljenek, nagy részökben 
ingyen, egy részökben mérsékelt díjért. 
Ez ugyan egyelőre még nem valósít-
ható m°g. de ez kell, hogy legyen a 
czél, melynek megvalósítására töreked-
nünk kell. 

Ha a törvényhozás, a miben nem 
kételkedünk, hozzájárul kormányunk 
költségvetési javaslatához és megsza-
vazza az egy millió koronának 1900-ra 
eső 200.000 koronás első részletét, az 
állam remélhetőleg átveszi az Eötvös-
alaptól a Szentkirályi-utczai házat s 
az esetben már a jövő iskolai évben az 
egész épület átadható lesz rendeltetésé-
nek. (Most még csak a földszint és a 
második emelet szolgálja a „Tanítók 
Háza" czéljait: az első emelet bérbe 
van adva.) A jövő iskolai évben tehá t 
már körülbelül száz ifjú számára lesz 
alkalmas a budapesti Tanítók Háza. Ez 
pedig az Eötvös-alapot az idei költ-
ségek kétszeresével fogja terhelni. 

Kar társaink érzik, tudják ezt. A 
tanítóegyesületek dicséretreméltó lelke-
sedéssel karolták föl az eszmét: ezreket 
és ezreket szavaztak meg a Tanítók 
Háza föntartására és reméljük, hogy a 
sorból eddig hiányzók is sorakozni fog-
nak tavaszi közgyűléseiken a diadal-
masan kibontott zászló alá. 

Egyes kartársaink is elismerésre 
Lapuiik 4s-ik szájnálioz egy melléklet van csatolva. 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 7 . SZÁM. 

méltó módon teszik meg önmaguk és 
a kartársi szeretet iránt való kötelessé-
güket s e tekintetben legfölebb még 
csak az a kivánni valónk lehet, hogy 
ne legyen Magyarországnak egyetlen 
tanítója sem, a ki legalább 3 koronát 
fizető rendes tagja ne volna a Tanítók 
Házát (illetőleg házait) föntartó Eötvös-
alapnak. A kinek részesjegyre nem telik, 
sohse töprenkedjék: fizesse be évenkint 
a maga 3 koronáját (melyből egy korona 
a vidéki internátusok javára visszatar-
tatik) s mint rendes tag, részesülhet az 
Eötvös alap minden jótéteményében. 

Azt is örömmel látjuk, hogy kartár-
saink egyes vidékeken a társadalmat is 
bevonják a mozgalomba s itt-ott mű-
kedvelő előadásokat és tánczmulatsá-
gokat tar tanak a Tanítók Háza javára. 
Vannak, a kik a vidéki sajtóban igye-
keznek kedvező hangulatot teremteni 
főiskolai internátusunk érdekében s 
meg vagyunk róla győződve, hogy, élőkön 
a vezéreikkel: a kir. tanfelügyelőkkel, a 
hatóságoknál és pénzintézeteknél is el 
fognak járni oly sok küzdelem árán 
létesült nagyszabású intézetök érdekében. 

Tanító kartársainkkal tehát nemcsak 
hogy nincs semmi okunk pörbe szállni, 
de ellenkezőleg: a legnagyobb elis-
meréssel szólhatunk mindarról, a mit 
eddig a Tanítók Háza érdekében te t tek 
s csak arra kérjük őket, hogy eddig 
tanúsított buzgalmukat tartsák meg állan-
dóan. 

Vaunak azonban dolgok, a melyeket 
még sem lehet egészen a lelkesedésre 
fölépíteni. Ezek közé tartozik két nagy 
internátusnak a föntartása is. Az az 
„élő tőke", a melyet a magyar taní-
tóság, kivált mai lelkes hangulatában, 
képvisel, nagyon megbecsülendő; csak-
hogy két nagy intézmény föntartására 
számokban kifejezhető, valóságos tőkére 
van szükségünk. 

György Aladár kimutat ta e lapokban, 
hogy a „gondosan és takarékosan vezetett 

orsz. protestáns árvaházban" 106 ben-
lakó gyermek eltartása évenkint ösz-
szesen 17 ezer fr tba kerül. Nekünk 
ennek az összegnek legalább kétsze-
resére van szükségünk, ha a fönnebb 
megjelölt czélt el akarjuk érni. Pedig 
akarjuk, akarnunk kell, mert hisz eddigi 
sikereinknek is az a nyitja, hogy tud-
tunk akarni. 32.000 fr t azonban 800 
ezer fr tnak az évi kamatja. Honnét 
teremtsük elő ezt a rengeteg összeget? 
Nem elég ehhez a lelkesedés, ha tiszta 
lángja akár az égig csap is föl! 

Íme, véleményem szerint, az egyetlen 
mód e nagy tőke előteremtésére: föl 
kell használnunk az 1901. éri nyugdíj-
törvény-revíziót arra, hogy a Tanítók 
Háza (illetőleg házai) föntartására szük-
séges tőkét kikerekítsük. Ha sem a mi 
áldozatkészségünk, sem a társadalom 
támogatása nem fog elegendőnek bizo-
nyulni, ott van előttünk az 1901. évi 
törvény-revizió: ragadjuk meg ezt az 
alkalmat és fordítsuk hasznunkra okosan. 

Az 1897/98. évi iskolaügyi statisz-
tika szerint a mondott esztendőben 
Magyarországon elemi iskolába tényleg 
jár t 1,699.204 tanuló; 1897-ben az 
ismert 15 kros nyugdíjjárulékokból 
(1891. XLIII. t.-cz. 10. " §-a) befolyt 
237.606 frt 71 kr. 

A 15 kro3 járulékok nem nagyon 
népszerűek tanítói körökben: beszedésök 
sok kellemetlenséggel jár, bár sok helytt 
egészen simán foly. Ministerünk egy 
izben úgy nyilatkozott, hogy ezeket a 
15 kros járulékokat, mihelyt lehet, talán 
a nyugdíjtörvény revíziójánál, el fogja 
törölni. Nos hát, ez az a forrás, a 
melyet a Tanítók Háza (illetőleg házai) 
föntartása alapjának megszerzésére kívá-
natos volna megnyitnunk. 

Leküzdve minden ellenszenvünket, 
elfeledve minden keserűségünket a 15 
krajczáros nyugdíjjárulékok iránt: kérjük 
meg a közoktatásügyi minister urat, 
hogy az 1901. évi nyugdíj törvény-javas-
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l a tba vegye bele azt az intézkedést , 
liogy a 15 Ttros nyugdíjjárulékok a törvény 
szentesítésétől számítva még két évig f'ön-
tartatnak s a Tanítók Háza (illetőleg házai) 
föntartásának alapjára fordíttatnak. Tehát 
két évig még szednők e j á ru l ékoka t s 
ha ka r tá r sa ink a népnek megmagyaráz -
nák, hogy milyen czélra kel l azokat a 
15 k ra j ezá roka t m é g ké t évig fizetni, 
kel lemetlenségük sem volna vele. 

így k iker í the tnők, te l jessé tehe tnők 
az t az alapot , a melynek megte remtésé -
hez gyönge a mi erőnk és elégtelen a 
t á r s ada lom t á m o g a t á s a is. Az Eötvös-
alap pedig te l jes í the tné az alapszabályai-
ban megha t á rozo t t egyél) fö lada tokat . 

Az Országos Bizottság ezt az indí tványt 
húsvét i vagy augusztusi közgyűlése 
napirendjére tűzhetné, hogy a jövő őszre, 
jó l előkészítve azt, ké re lmeznénk ez 
i rányban közoktatásügyi minis terünknél . 

«sx-j-io 

— A népiskolai szemléltető képek ügye 
halad a megvalósulás felé. Az október 16-iki 
tanácskozás által elfogadott s a Halász Ferencz 
osztálytanácsos előadói javaslatában kifeje-
zésre jutott elvek alapján a minister már 
megkérdezte legkiválóbb történettudósainkat, 
archeológusainkat és irodalomtörténészeinket, 
a kiknek a véleményét egy szűkebb bizottság 
elé viszik, mely aztán javaslatait egyenesen a 
miuisternek terjeszti be. A külföldi népiskolai 
szemléltető képekből lehetőleg teljes kiállítást 
rendeztet a minister február hóban s így a 
népiskolai szemléltető képek a IV—VI. osz-
tályok számára már a jövő iskolai évre el is 
készülhetnek. Nagy évdeme lesz ez Wlassics 
ministernek és népiskolai oktatásunk szín-
vonalának határozott emelésére fog szolgálni. 
Ujabban az az életrevaló eszme merült föl, 
hogy a fali szemléltető képek kicsinyített 
alakban az olvasókönyvekben is meglesznek, 
hogy így a tanuló mindig maga előtt lássa 
azokat a jeleneteket, a melyeket nagyobb 
alakban az iskolai fali táblákon is lát. 

A báró Wodiáner Albert-féle 
néptanítói alapítvány. 

1898 elején vált közhírré a napilapokban, 
hogy báró Wodiáner Albert, a nemrég elhunyt 
dúsgazdag és jótékony főúr a közélet emelé-
sére szánt gazdag adományai között a Magyar 
Tudományos Akadémia kezelésébe 25.000 frtot 
hagyott oly czélból, hogy ennek évi kamataiból 
(500—500 frt) évenkint a gyakorlati működés 
terén kiváló két-két néptayútó jatalmaztassék. 
Ez a hagyomány az összegnek mind tekinté-
lyes voltánál, mind czéljánál és sajátságos 
kiszolgáltatási körülményeinél fogva meg-
érdemli a legszélesebb körű érdeklődést. E 
hagyományban a néptanító gyakorlati zajta-
lan tevékenységének oly fokú megbecsülése 
rejlik, a milyenre még a művelt XIX. század-
ban is a külföldi államoknál is kevés példát 
találunk. Az a 25—50 frtnyi összeg, a mit a 
magyar állam s a kulturális egyesületek a 
néptanítóknak egyenkint a nemzeti nevelés 
s főleg a magyar nyelv terjesztése körül ki-
fejtettfáradozásaikért nyújtanak, ha együttvéve 
nagy összegre rug is (évenkint körülbelül 
100.000 frtra), nem lép föl oly erkölcsi erő-
vel és súlylyal, mint az a 25.000 frt tőke, a 
melylyel báró Wodiáner Albert a néptanító 
pedagógiai tevékenységét kivánja az Akadémia 
által megjutalmazni. Ebben az alapítványban 
ama nemes ideális fölfogást látjuk megnyilat-
kozni, a melyet dr. Wlassics Gyula minister 
az 1896-iki csáktornyai programmbeszédében 
imígy jellemez: „Ha új elemekkel telített 
világnézlet terjed szét az országban: akkor 
a társadalom esztimácziója kigyógyul abból a 
hibából, a melyben még benne van, hogy a 
különböző foglalkozási körök kölcsönös ki-
sebbítésében szenved. Akkor tisztán fogja 
látni a magyar társadalom, hogy az igazi ér-
ték nem lehet más, mint az az érték, a mely-
lyel valamely foglalkozási kör a nemzet anyagi 
és erkölcsi erejét fokozza. És ekkor az őt 
megillető helyre fogja emelni a tanári és ta-
nítói pályát. Mert ne éljünk semmiféle tanul-
mányi rendszer iránt nagy illúzióban. Sokat 
ronthat a rossz tanterv, de mindent megjavít-
hat a hivatása magaslatán álló tanító!" 

E czélt tartotta szem előtt az alapítvány-
tevő, midőn gazdag adományát arra az oltárra 
tette, a mely kell, hogy éppen olyan szent és 
magasztos legyen a társadalom szemében, mint 
az Ur dicsőségére a templomban emelt oltár. 
Ezt a nemes eszmét karolta föl az Akadémia 
is, midőn készséggel vállalkozott az alapítvány 
kezelésére s a kiszolgáltatásával járó súlyos 
és felelősséggel terhes teendők végzésére. 

48" 
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Az alapítvány fényéből, a benne rejlő ma-
gas gondolatból s annak mellékkörülményei-
ből sok áldás fog fakadni a magyar oktatás-
ügyre. Míg egyrészt az Akadémiát újabb szál-
lal csatolja a napi gyakorlati élethez: addig 
másrészt a tanítói gyakorlat s közvetve a 
pedagógiai tudomány számára is évről-évre 
gazdagabb termést fog hozni. Mert rendkívüli 
ösztönző erő van ez alapítványban, a melyhez 
legelőkelőbb tudományos intézetünk, a Magyar 
Tudományos Akadémia dísze, erkölcsi tekin-
télye és súlya van kötve. Abban az egészsé-
ges irányban fogja tartani és fejleszteni a 
néptanítók legjobbjainak munkáját, a mely-
ből a társadalomra nézve a legközvetlenebb 
erkölcsi és értelmi hatás s anyagi előmenetel 
származik. A tanító a legtekintélyesebb helyen 
elismerve és megbecsülve látván az ő gyakor-
lati munkáját, még teljesebb odaadással, még 
nagyobb öntudatossággal és több készültség-
gel is fog fáradozni saját munkája gyakorlati 
sikereinek fokozásán. 

A báró Wodiáner Albert-féle néptanítói 
alapítvány szószerinti szövege a következő: 

„Hagyományozok a Magyar Tudományos 
Akadémia kezelése alá o. é. huszonötezer = 
25.000 frtnyi tőkeösszeget; — hazafiúi biza-
lommal kérvén hazánk e legfőbb tudományos 
intézetét, hogy tekintve a czélt, melyre ez ösz-
szegnek kamatait fordíttatni óhajtom: — ennek, 
mint külön alapítványnak kezelését, saját tő-
kéivel egyforma kamatoztatását s az általam 
kijelölt czélra fordítását elvállalni kegyeskedjék. 

E czél pedig a következő: 
Ezen 25.000 frtnak évi kamata, két egyenlő 

részre osztva, jutalmul adassék évenkint két 
oly néptanítónak, kik növendékeiket szeretet-
tei nevelő s a leghelyesebbnek ismert tanmód 
szerint oktató néptanítók közül, — legkivá-
lóbb gyakorlati eredményt kitüntetettekül: — 
a népiskolai tankerületi hatóságok által — az 
illető néptanító vezette iskola vagy osztály 
jellegének, illetve felekezetisége'nek érintése 
nélkül — tett indokolt kijelölés és ajánlat 
alapján, — arra a Magyar Tudományos Aka-
démiának saját kebeléből választott bizottsá-
gától a legméltóbbnak ítéltetnek. A népisko-
lai tankerületi hatóságok emez ajánlatainak 
beszerzésére s a Magyar Tudományos Akadé-
miához juttatására: mindenkor az ország köz-
oktatásának királyi kormánya lenne fölkérendő. 
Azon tekintetből, hogy e jutalommal kitün-
tetésben évről-évre többen részesüljenek, s a 
hozzájuthatás nemes ösztöne ébren, alkalma 
nyitva tartassék: megállapíttatni kívánom, 
hogy a ki e jutalommal megtiszteltetett, ré-
szesülésétől tíz = 10 év lejárta előtt, e juta-
lomra újabban ne ajánltassék." 

Az első kérdést, a mely itt fölmerülhet, 
eldönti maga az alapító, a mikor világosan 
meghagyja, hogy a népiskolai gyakorlati 
munkásság terén kiváló két néptanító kapja 
a jutalmat. így tehát első sorban maga a 
tanítás és nevelés munkája veendő figyelembe; 
másodsorban az a munka, a melyet a tanító 
az iskolán kívül is a felnőtt nép, a község, 
a vidék lakosságának anyagi és erkölcsi elö-
haladása érdekében kifejt és csak harmadízben 
a tanítónak olynemű tulajdonsága s tevékeny-
sége, a mely az ő tanítói munkájának s hiva-
tásának értékét a nép, a társadalom szemé-
ben emeli. A tanító munkássága értékének 
megitélésénél, az alapító intencziói szerint, 
de meg az iskolának, mint a társadalom jó-
létét általánosan szolgáló intézmény fogalmá-
ból következőleg is, teljesen figyelmen kívül 
hagyandó az iskolának, illetőleg föntartó ha-
tóságának jellege; tehát jutalmazható bármely, 
Magyarországon működő tanító, tekintet nél-
kül arra, hogy állami, községi, felekezeti isko-
lában tanít-e, ha tanítói gyakorlati műkö-
dése a népre hasznos és áldásos. 

Az alapító az Ítélkezést az Akadémiára 
bízza. Azt hiszem azonban, az Akadémia az 
Ítélkezésnél nem nélkülözheti a tanítóknak 
közbenjárását. Az Akadémia, mint pusztán 
tudományos intézet, a tudományok művelésé-
vel lévén elfoglalva, figyelmét eddig a nép-
iskolai gyakorlat sokféle viszonyaira ki nem 
terjesztette. Midőn tehát a jutalom kiosztásá-
hoz a maga tekintélyét köti, egyúttal föl-
adata, hogy ítélete iránt a föltétlen bizalmat 
biztosítsa; a bizalom az Akadémia iránt csak 
úgy lehet teljes, ha ítélkező bizottságát a nép-
iskolával s a néptanítói körökkel közvetlen kap-
csolatban álló szakférfiakkal kiegészíti, a kik a 
szükséges fölvilágosításokat közvetlenül nyújt-
hatják s összekötő kapcsul szolgálhatnak az 
Akadémia és a néptanítóság között.* 

A jutalom kiadásánál a legnagyobb nehéz-
séget okozza annak gyakorlati biztosítása, hogy 
a beérkezett ajánlatok alapján az ítélet igaz-
ságos lehessen. Az alapítványt tevő rendelke-
zése határozottan az, hogy az Akadémia oly 
iskolai hatóságoktól szerezzen informácziókat, 
a melyeknek módjuk van a tanítók működé-
séről saját szemökkel meggyőződni. Ezek a 
közegek a tankerületi felügyelő hatóságok, a 
melyek minden évben egy-egy tanítót aján-
lanának jutalmazásra. Habár ez ajánlatokat a 
közoktatási minister szerzi be, az Akadémia 

* A „néptanítói körökkel való kapcsolat", nézetünk 
szerint, a M. T. Orsz. Bizottságában, mely, képviseleti 
alapon, a magyar tanítók nagy többségét foglalja 

' magában, volna föllelhető. Szerk. 
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a tankerületi felügyelő hatóságok közvetlen 
informácziója alapján döntsön. 

Végül megjegyzem, hogy a jutalomnak ön-
magában véve is nagy erkölcsi értéke még az 
által volna emelendő, Hogy az Akadémiának az 
Albert-napját követő (májusi) összes-ülésén volna 
a megjutalmazottaknak ünnepélyesen átadandó. 

(Budapest) Nayy László. 
- -*frn4*-

- Népiskolai könyvtárak. Könyvtárdíj 
czímén, tudvalevőleg, iskoláink eddig 25 krt 
szedtek, de a befolyó összeget egyéb iskolai 
czélokra fordították. Wlassics minister, szivén 
hordva úgy a nép kultúrai emelését, valamint 
az irodalom föllendítésének az ügyét is, elha-
tározta, hogy a könyvtárdíj czímén beszedett 
25 krajczárokat ezentúl kizárólag könyvtári 
czélokra fogja fordíttatni. Eléggé jelentékeny 
összeg ez, mert csak az állami iskoláknál 
40—50 ezer frtra rúg évenkint. Ily módon 
országszerte szervezhetők lesznek a népisko-
lai könyvtárak, a melyek — kartársaink oda-
adó és buzgó közreműködése mellett — hivatva 
lesznek arra, hogy a népben az olvasás ked-
vét s az önművelődésre való hajlamot fel-
költsék. A nép iskolai könyvtáraknak pedig 
idővel természetes következményei, illetőleg 
folytatásai lesznek a népkönyvtárak. Wlassics 
minister intézkedésének tehát messzekiható 
fontossága van. De nagyfontosságú az az iro-
dalomra nézve is, mert úgy ifjúsági, valamint 
népies irodalmunk is eddig nem tapasztalt 
módon föl fog lendülni. Ebben az ügyben a 
ministeriumban, mint halljuk, legközelebb 
szaktanácskozást fognak tartani. 

Fiume. 
A magyar állameszme terjesztésére irányuló 

kormányintézkedések között elsőrendű helyet 
foglal el Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-
ügyi ministernek azon intézkedése, a melylyel 
a fiumei állami és községi elemi iskolák ré-
szére megfelelő olasz olvasókönyvek szerkesz-
tését rendelte el és az elkészült munkálatot 
mint az állam kiadásában megjelent müvet már 
ezen tanév kezdetével a közhasználatnak adta át. 

Az utóbbi időben napilapjaink mind sűrűb-
ben foglalkoztak a fiumei kérdéssel, azonban 
azt nem igen említették föl, hogy míg a jó-
módú Fiume százezreket áldozhatott iskola-
épületeinek fölemelésére, addig az autonóm 
közigazgatásnak alig jutott eszébe az iskolák 

beléletére fordítani a figyelmet s azoknak inten-
zív működéséhez megadni a föltételeket. 

A legkülönfélébb hatalmaknak befolyása 
Fiúménak leginkább népoktatásügyén tükrö-
zik vissza. Legmaradandóbb volt az osztrák 
befolyás, a mely a szomszédos horvát határral 
kapcsolatban adta meg az irányt, a melylyel 
szemben a magyar kormányok a legutóbbi 
időkig megkötött kezekkel voltak kénytelenek 
nézni az autonómia hatalmát, mely minden 
gyökeresebb intézkedésnek útját állotta. Nem 
is tehettek egyebet, minthogy gondoskodtak 
az odakerülő magyar hivatalnokoknak gyer-
mekeiről, a kiknek részére magyar állami elemi 
iskolákat, majd a nyolczvanas években felső 
leányiskolát és polgári fiúiskolát állítottak föl. 

Ezeket az iskolákat a hazafiasabb érzelmű 
olasz lakosság is használta, azok, a kik belát-
ták, hogy a magyar nyelvnek elsajátításával 
gyermekeik számára megnyilnak a magyar 
hivatalok is és nem kénytelenek Fiume szűk 
keretében keresni boldogulásukat. De még ez 
is nehezen ment, sőt e nehézségek részben 
még ma is fönnállanak, mert a magyar tan-
nyelvű állami elemi iskolából az olasz tan-
nyelvű m. kir. állami főgimnáziumba, a ma-
gyar tannyelvű polgári fiúiskolából pedig a 
m. kir. állami felső kereskedelmi vagy az állami 
hajózási iskolába léphettek a növendékek, a 
mely két utóbbi intézetnek tanítási nyelve 
ma is olasz, bár mindkettőben a magyarnyelv 
tanítására kellő gondot fordítanak. 

Mindennek az autonómia volt és ma is az 
oka. Pedig a magyar kormány nagy áldozat-
készsége, a sok millió, melyet Fiúménak föl-
virágoztatására fordított, a mely a hetvenes 
évek óta az alig számbavehető negyedrendű 
kikötőből alsórendű tengeri várossá emelte 
Fiumét, elegendő jele volt a jóindulatnak s 
bizonyára azt a viszonzást kellett volna maga 
után vonnia, hogy az autonomikus hatóságok 
magok fognak gondoskodni arról, hogy a 
magyar nyelv az általuk föntartott községi 
elemi és polgári iskolákban is kellő tért nyer-
jen, annyit, hogy az onnan kikerülő növen-
dékek iskoláik végeztével folyékonyan beszél-
jenek magyarul. Azt azonban az autonómia 
nem engedte, megelégedett avval, hogy a ma-
gyar nyelvet az arra önként vállalkozóknak, 
intézetenkint heti 2 órában taníttatta, a minek 
természetesen gyakorlati eredménye sem le-
hetett. 

E helyett init tett az autonómia ? 
Egész a mai napig használatban tartotta a 

Francesco Timéus „Letture per le scuole pö-
polari austriache" czímű olvasókönyveket, 
melyek, a mint czímük is mutatja, az osztrák 
népiskolák számára készültek s czímlapjukon 
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hatalmas kétfejű sas ékeskedett. S mit olvas-
tak ebből a fiumei tanulók? A II. osztály 
olvasókönyvében azon kezdték, hogy: »En 
Triesztben születtem. Trieszt az én szülőhelyem 
stb." s az osztrák néphymnussal fejezték be : 
„Sempre d'Austria il soglio unito stb." A 
III. osztály számára írt olvasókönyvben 8 olda-
las olvasmánynyal folytatták Trieszt ismer-
tetését, majd hogy Bécsnek is kedveskedje-
nek, ott játszatnak le egy érzékeny temetési 
jelenetet. Hogy mily haszonnal forgathatták 
e könyveket a fiumei iskolákban, hogy miként 
egyeztethették meg ezek tartalmát a fönnálló 
tantervekkel — teljesen érthetetlen. Bizonyára 
nem voltak alkalmasak arra, hogy a magyar 
hazát és annak intézményeit, földjét, szokáso-
kat s mindazt megismertették volna, a mi 
tulajdonképen az olvasókönyveknek föladata. 
Mindezt csak azért soroltuk föl, hogy Wlassics 
Gyula minister úr bölcs intézkedésének jogo-
sultságát és nagy horderejét föltüntessük. 
Ennek köszönhetjük, hogy ma már a fiumei 
viszonyokhoz gondosan alkalmazkodó olvasó-
könyvünk van, a mely olasz nyelven tanítja 
meg szeretni a magyar tenger gyöngyét: 
Fiumét, a magyar hazát s annak intézményeit. 

Maga az olvasókönyv minden tekintetben 
nyereség népiskolai irodalmunkban. Nemcsak 
tartalmát illetőleg felel meg a ministeri tanterv 
követelményeinek, de hazafias irányzata felül-
múlja valamennyi olvasókönyvünket. A Fonda 
Antal fiumei polgári iskolai tanító által írt 
olvasmányok és költemények méltán számot 
tartanak arra is, hogy a mi olvasókönyveink-
ben is reprodukáljuk azokat. Hazafias és 
nagybecsű szolgálatot teljesített tehát az a 
négy fiumei tanító, a kik aránylag rövid idő 
alatt e szép munkát létesítették, nevezetesen 
Cappellari G., Fonda A., Feselj Cl. és Smo-
quina Lipót. 

Nekik is köszönhetjük, hogy most már a 
fiumei kis tanulók is tudják, hogy nemcsak 
fiumeiek, de magyarok is, a mikor olvassák: 
„Io non sono soltanto Fiumano. ~Sono anche 
Ungherese!" (Nemcsak fiumei vagyok: ma-
gyar is vagyok). 

(T.-Szt.-Márton.) Berecz Gyula. 

Az osztatlan népiskola tanítás-
terve.* 

Úgy tartom, hogy csak föltevés és nem 
gyakorlati meggyőződés vezethet arra a kö-
vetkeztetésre, hogy különböző fokú eredményt 

* Szerzője fölolvasta n Népnevelők Budapest i 
Egyesülete f. hó 25-iki szakosztályi ülésén. 

elérő iskolai fajt különböztessünk meg azon 
az alapon, hogy ebben egy, amaz iskolá-
ban több tanító tanít. Hiszen ezen szem-
pont szerint lennie kellene: egy-, két-, há-
rom-, négy-, öt-, hattanítós tantervnek a 
magyar tannyelvű s ugyancsak ekkép hatféle 
tanterv volna készítendő a vegyes tannyelvű 
és nemzetiségű iskolák számára. 

A látszat az ugyan, hogy hat ember 
munkájával egynek erőmegtészítéssel sem 
lehet versenyeznie; a napi élet tanúsítja, 
hogy arra az egyre nemcsak az osztály-
tanítás, hanem az iskola létföntartásának 
biztosítása, nagy föladat, is reá nenezedik; 
láttam azt, hogy ez az egy pap volt, kántor 
volt, falu pennája, birája, doktora; nap-nap 
után meggyőződhetünk, hogy az egyek közül 
a java elvágyik, el is jön; ekkép a lát-
szatból következtethető is lenne, hogy az 
osztatlan iskoláknál nincs rendjén a dolog. 
S ha megnézzük a valóságot, megnyugvást 
találunk. Osztatlan iskoláink nem állanak 
alább, mint az osztottak; föladatukhoz éppen 
annyira közeledhetnek, mint ezek, ha tanítójuk 
jó és e jó tanítónak munkáját nem bénítják, 
nem lehetetlenítik a közéletnek bajai. 

Vizsgáljuk a dolgot kissé közelebbről: 
nézzünk annak mélyébe ; mondjuk meg egyszer, 
végre — bár magunk között — az igazat, 
mert csak így lehet az állapotokon javítani. 

Osztatlan népiskoláink nagy átlagában 
azért oly feltűnően gyönge az eredmény, 
mert a bennök működő kartársak igen nagy 
százaléka annyira iskolázatlan, hogy a nép-
iskolai tanterv keretéig sem ér tudásuk ; van-
nak, kiket tankötelezettség végre nem hajtása, 
tantermek rosszasága, tankönyv, fölszerelés 
hiánya, dologi kiadások fedezetlensége vagy 
rosszakaratú befolyások gátolnak munkájok-
ban; vannak indolensek is. De, a hol e nyo-
masztó állapotoktól menten, hivatása magas-
latán álló tanító van: ott az eredmény kielé-
gítő. És ez igen természetes. Mert normális 
körülmények között élő osztatlan népiskola 
tanítója a bölcsőtől fogva figyelemmel kisér-
heti növendékét, kinek szellemi és anyagi 
élete, testi és lelki munkaképessége, család-
jának életviszonyai s így a gyermek egész 
énje ismeretesek előtte; az iskolai élet kilencz 
éve alatt az okszerű munka vagy ma, vagy 
holnap megtalálja a gyermek eszéhez, szivé-
hez az utat; az osztatlan iskola tanítóját 
nem zavarja sem a kartársak iránti figyelem 
szükségessége, sem azok hibáinak, esetleg 
mulasztásainak következménye; ott érvénye-
sül valóban e mondás igazsága: az iskola — 
én vagyok. Munkaidőben sem oly nagy a 
különbség, mint úgy futólagos megtekintésre 
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látszik, t. i. nem hatszor kevesebb, mint ennél. 
Az osztott iskola hat tanítójának 6 X 6 0 = 3 6 0 
tanulót kell tanítania heti 18—22 óra alatt, 
amannak 32 óra áll rendelkezésére; az osz-
tályok ügyes összevonásában, a kisegítő tanu-
lok tapintatos alkalmazásában s a folytonos 
önkénytelen ismétlésekben sokkal több az ered-
ményt „biztosító tényező, mint azt gondolnók ; 
hát még a ezélszerűen alkalmazott magánfog-
lalkozások által élért önállóságra neveléssel s 
az ennek következtében biztosabbá tett tudással 
mennyivel előbbre megy az osztatlan iskola 
ügye ! 

Nem! azt nekünk nem szabad megenged-
nünk, hogy osztatlan iskoláink „szükséges 
rosszak"-nak tekintessenek. Természetes, meg-
másíthatatlan eszközei ezek hazánk kultúrá-
jának. Tizenegyezer kilenczszázötvenlcét iskolát 
nem helyes, nem lehet —• degredálni. Mert 
nemde gyermek és tanító közötti kasztrend-
szer meghonosítása lenne az osztott és 
osztatlan iskolának tananyag elvégzése szerint 
való megkülönböztetése ? Amazt szivesebben 
látná a felsőbb tanintézet, míg ennek taní-
tóját lenézné a városi kartárs. 

Azon pedagógiai okok sem tévesztendők 
szem elől, hogy tantervünkben sok oly dolog 
van, melyek osztatlan iskoláinkban könnyebben 
eltanífhatók, pld. a gazdaságtan; osztatlan 
iskoláinkban fokozott mértékben több a ter-
mészetes szemléltetési eszköz és med; az sem 
szabad, hogy elkerülje figyelmünket, hogy az 
osztatlan iskola tanítója a többi kartársaitól 
függetlenül rendezi anyagát és az időt egy 
jóravaló tanító ott szaporíthatja, itt nem. 

Az osztatlan iskola tanítója közelebb áll 
a gyermek családjához; inkább függ a gyer-
mek tőle; fegyelmezése egyöntetűségével, tan-
módja azontsságával, beszédmodora, magavi-
selete egy formaságával sokat nyer az időben, 
éppen úgy az eredményben. 

Állításaim bizonyságául szolgáljon az 1896. 
évi országos tanügyi kiállítás tanulsága. Akkor 
osztatlan iskoláink éppen úgy kiállották a 
tüzpróbát, mint az osztottak. Hiszem, hogy 
nézetem mellett fog bizonyítani a kultusz-
minister úr f. évi 84.117. sz. a. rendeletére 
beérkezendő jelentések többsége is. ítéletem 
erősítése okából legyen szabad fölhoznom 
egy igen jóhírü kartársam mondását: „Valkó-
ról (erdélyi kis község) való eljövetelem óta 
soha sem volt megelégedésemet megérdemlő 
osztályom." Egy évi tapasztalatom aggaszt 
engem is, hogy: nem jutok-e barátom sorsára? 

Ellene szól a lefokozásnak — a népélet 
és népjog is. A ki falun nőtt fel, a ki (mint 
magam is 17 éven át) ott tanítóskodott, jól 
tudja, hogy falvainkban ma nem a régi jel-

legzetes egyszerűség honol. Falvainkban a 
városról beözönlő romlottság a tudatlanságtól 
védve, mintegy istápolva terjed. Az eklézsiák 
hova-tovább mind inkább való tömörülésöknek 
következtében ritkulnak s így az oktatva-
nevelői föladat nagyon sok helyen csupán az 
iskolára nehezedik. Kétségtelen, hogy a ke-
vésbbé művelt s teljesen elszigetelt falusi nép-
nek az általános műveltség eléréseig nagyobb 
haladásra, több oltalomra van szüksége, mint 
a tudvágyát lépten-nyomon kielégíthető s 
önkénytelenül is tanuló városi lakosságnak. 
Miért nyujtanók hát a tudást azoknak for-
dított arányban ? Jó iskolákat, — erősséget 
tehát a falusiaknak! 

Az egységes népoktatás szempontja is 
kizárja a külön tanterv szükségességét. Ne 
fokozzuk a széttagoltságra való hajlandóságot. 

Hogy.egyoldalúsággal ne vádoltathassam, el 
kell mondanom még egyet-mást a felsorolta-
kon kívül osztatlan iskoláink mizériáiról is. 

Az újabbi időben egész rendszerré vált 
városra való vágyódás és törekvés következ-
tében ritkul a jó falusi tanítók sora. Szárny-
próbálgató erőkre nehezedik az a, mondhat-
nók a tapasztaltak által is majdnem betölt-
hetlen föladat. Közigazgatásunk nem áll 
segítségére kellően az iskola ügyének. A pap-
ság, melyben a falusi tanítónak a legtermé-
szetesebb támaszát kellene találnia, szerfölött 
távol marad a népoktatás istápolásától, sok 
helytt ellenlábasává lesz a tőle elszakadt isko-
lának. Tanítóinknak a Néptanítók Lapján kívül 
vajmi kevés eszközük van továbbképzésükre, 
szellemi fogékonyságuk föntartására. Hiányzik 
a falusi tanítók nagyrészénél a társadalomban 
való élhetés. Nagy sor az is, hogy a falusi 
tanító ritkán, mondjuk, legjobb esetben 
évenkint egyszer láthat — tanfelügyelőt. Az, 
hogy tankönyveink között sok a gyönge, 
közös baj az osztott iskolával és ezt csak 
az tetézi, hogy a falusi tanítónak még taná-
csot sincs kitől kérnie; hiányzik nála a tan-
testületet pótló részletes utasítás. 

De ez utóbbi körülmények daczára is 
lehetséges, hogy az osztott és osztatlan iskola 
tanítói ugyanazon munkaanyagot végezzék. 
Én tapasztalat után ennek lehetőségét állítom 
s hiszem, hogy a miért-jét meg is okoltam. 

Ne késsünk ez ítélettel egyidőben azon-
ban segítségére is jönni a támogatásra nagyon 
rászorult iskolának. 

Hangoztassuk, hogy népiskoláinkon a tan-
terv-változtatás igen leeveset lendít, lia a nép-
oktatás sikerét gátló körülményeket mielőbb 
el nem hárítjuk. A népoktatás intenzív fejlő-
désére, általános föllendülésére a következő 
intézkedéseket kell megtenni: 
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a) A tanítói javadalom minimuma falun, 
mint városon 600 frt törzsfizetés és megfelelő 
pótlékig kell, hogy fölemelkedjék. 

b) A tanítóképzésnek a képezdei tanárok 
„Szervezet a tanítóképzéshez" czímen ismert 
javaslata szerint át kell alakulnia. Különösen 
gond legyen fordítva, hogy minden tanító-
képző mellett egy kitűnő, hat osztályú gya-
korló-iskola legyen. Lásson a leendő tanító 
igazi mintát, zsinórmértéket. 

c) Tanfelügyeletünknek ki kell fejlődnie a 
szakszerűség szem előtt tartásával végrehajtó 
hatáskörrel, a járási tanfelügyélet megalkotásá-
val, hogy ekképen a tanfelügyelő necsak 
felügyelő, de egyúttal vezető, útbaigazító is 
lehessen. 

d) Szükség van az államosítás fokozásával 
több-több iskolára, hogy így a létszám egy-
egy tanteremben 60-on felül ne emelkedhessék. 

e) Az osztatlan iskola osztályainak czélszerü 
összevonhatása végett ez iskoláknál a tör-
vényben ma megállapított tanterem-terület 
növeltessék. 

é) Elengedhetetlen az osztatlan iskoláknak 
részére egy oly olvasókönyv szerkesztése, mely-
ben a tantervben fölvett elméleti tárgyak 
anyaga ben foglaltassák és e könyvet adja — 
az iskolaföntartó. 

f ) Legyen tandíjmentesség egyfelől a 
szegénység enyhítésére, másfelől az iskolai 
ellenszenv eloszlatása végett. 

g) Adassék szoros utasítás a dologi vakáeziók 
megállapítására. 

h) Szervezzen az állam járásonkint tanítói — 
és fejleszszék tovább az ifjúsági könyvtárakat. 

i) Szorgalmas és kiváló eredményt fölmu-
tató tanítók jutalomban, kitüntetésben foko-
zottabb mértékben részesüljenek. S ne kerülje 
el a közoktatásügyi kormány figyelmét a 
„Boldog Házá"-1 teremtő tanítók (nők) mun-
kája; vétessék eleje a tanítói vándorlásnak; 
valamely helyen jól bevált tanító helyzete — 
ott tétessék tűrhetővé, sőt kellemessé. 

j) Legyen gondunk már most arra, hogy 
az új tanterv, melyet én sem minimálisnak, 
sem maximálisnak, hanem egy ideálizált jó 
népiskola munkájából elvontnak óhajtanék 
látni, valóban az is legyen. Tisztuljon meg a 
tudományosságra való hajlandóságtól, oly 
czifraságoktól, melyek az alaki képzésért 
vannak csupán s akadályok az értelmi neve-
lésnél; maradjanak ki belőle a népiskola 
keretét felülmúló tárgyak; szóval, a leendő 
tantervben érvényesüljön a tanítóság kívánsága. 

k) Legyen joga, jobban mondva tétessék 
kötelességévé minden iskola-föntartónak a 
helyi tanításterv elkészítése. 

Szükségtelen bizonyítanom, hogy a székes-
főváros e tekintetben sem jöhet a vidékkel 
egy elbírálás alá; de azt sem kell indokolnom, 
hogy más némely tárgyból a tananyag köre 
az árvamegyei, mint a csongrádi gyereknek 
és ismét változik a balatonvidékiek helyzeté-
vel a szükség mértéke egyben-másban a 
csíkiak tudnivalóitól. 

A helyi tanítástervet készítse el a megyei 
tanítótestület, viszonyítva természetesen az 
általános tantervhez, hagyja jóvá e munkát 
az illető tanfelügyelő ; ezt aprózza föl a járási 
körök értekezlete s ennek megállapodásait 
viszonyítsa az iskola helyi hatósága. 

Az osztatlan iskola tanítástervének kérdé-
sében a Pedagógiai Társaság már nyilatko-
zott ; igyekeztem, hogy az ott fölhozott érve-
ket tapasztalataim folytán egyéni meggyőző-
désből származó okokkal kiegészítve okoljam 
meg azon javaslatomat, hogy elemi iskoláink 
számára csak egy általános tantervet kéli 
kiadni és életbeléptetni. Meg kell azonban 
még vitatni azt, hogy az osztatlan iskola 
beléletében minő eljárások, módozatok lenné-
nek megállapítandók, hogy az egy osztályt 
vezető tanítónál mindenesetre nehezebb ter-
het viselő osztatlan népiskola tanítója — 
sikerrel működhessék ? 

(Uj-Pest.) Józsa Dániel. 

— A Ferencz József Tanítók Háza meg-
nyitása napján a vidékről számosan üdvö-
zölték az Eötvös-alap elnökségét úgy távira-
tilag, valamint levélben. Távirati üdvözléseket 
küldöttek: az udvarhelymegyei tanítóegyesü-
let nevében Béllé László elnök; az újvidéki 
tanítók nevében Bruck Ferencz elnök, a ma-
rostordamegyei ált. tanítóegyesület (Máthé 
József elnök), Beák Lajos kir. tanfelügyelő; 
a bácsbodroghmegyei közs. tanítóegyesület 
nevében Molnár F. elnök (a ki legnagyobb 
sajnálkozására a vonatról lekésett), a torda-
szentlászlói tanítók, a kik „e nap emlékére 
200 koronát jegyeztek", a bajai tanítóképző 
tanári kara és ifjúsága nevében Scherer igaz-
gató, Fogarasról Végh Mátyás, a zentai ta-
nítói járáskör nevében Bakody Márton elnök. 
Lapunk szerkesztőségéhez is számos levél ér-
kezett, melyeknek irói hálájukat és köszöne-
tüket fejezik ki az Eötvös-alap vezérférfiainak 
a Tanítók Háza létesítéséhez és Isten áldá-
sát kérik e házra. 

-sSsfe- — -
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Eötvös József azok közé a nagyok és 
nemesek közé tartozik, kiket sohasem felejt-
hetünk el, a kiknek varázsa alól ha akarnánk 
sem menekülhetnénk, a kiknek emlékét azon 
melegen viszszük, elhűlő keblünkben, magunk-
kal a sírba . . . írásain sok nemzedék fog 
még lelkesedni; alkotásai, míg magyar él s 
emléke is ki nem hal, fönmaradnak. 

(Szász Károly.) 
* 

Az érzelem nyelvét, Kölcseyn kívül, senki 
sem birta inkább kezelni. S ha Kölcseynek 
elsősége van forma tekintetében, Eötvös viszont 
eszméi gazdagságára s nagyterjedelmű európai 
műveltségére nézve magasan fölötte áll szép-
irodalmi Íróinknak talán kivétel nélkül. 

(Csengery Antal.) 
* 

Eötvös az átalakuló Magyarországnak egyik 
legkiválóbb képviselője mint ember, állam-
férfiú és költő egyaránt. Húsz éves korától 
haláláig szolgálta hazáját, küzdött eszméiért 
éppen oly önzetlenül, mint lelkesülten s nem 
kevesebb sikerrel, mint kitartással. 

(Gyulay Pál.) 
* 

Eötvös lelkét korának eszméi töltik el, 
hevítik, foglalkoztatják. Ez eszmekör köz-
pontja: az ember, az emberiség; az ember-
nek természettől való méltósága és az embe-
riség szolidaritása. Amabból következik szükség-
kép a szabadság és egyenlőség, emebből a 
testvériség. (Sebestyén Gyula.) 

* 

Országgyűlési szónoklataiban inkább az 
emberi jogokból s nemzeti nagy érdekekből 
folyó elvek hatásos hirdetőjének, mint a rész-

letek emberének mutatta magát. Mestere volt 
a formának: nemes, meggyőző és fölmelegítő. 

(Beöthy Zsolt.) 
* 

Az Eötvös által kijelölt irány, az általa 
megvont határok még ma is érvényesek. Báró 
Eötvös szelleme virraszt népiskoláink fölött. 
Virraszt tanítóink fölött is. 0, a nemzet 
nagy tanítója, a nép tanítói elébe is eszmé-
nyeket tűzött ki . . . (Szász Károly.) 

* 

Eötvös még sokáig, míg Buda állni és 
magyar élni fog, tanítója, nevelője, irányítója 
és gyönyörködtetője lesz nemzetének. Ki volna 
Q/Z) ä kit meg nem ragadna Karthauzijának 
szelleme, melyben, Gyulay Pál szerint, „ma-
gasság és mélység, fájdalom és vigasz, kétely 
és hit, ég és föld oly fönségesen olvadnak 
össze ?" — Ki az, a ki a Falu jegyzőjét, a 
„régi Magyarország" ez ékesen szóló jaj kiál-
tását ne tartaná részben még ma is aktuális-
nak? Ki az, a ki a XIX. század uralkodó 
eszméit azért, mivel egy részök már a való-
ságba, intézményeinkbe ment át, elavultnak 
tartaná? Csak félve és csak halkan ejtem ki 
e szót: elavult, Eötvösről szólva . . . A nagy 
gondolkodók idővel részben mind „elavulnak" 
annyiban, a mennyiben gondolataik szálló igékké 
válnak és intézményekbe mennek át, de viszont 
az idők teljében is mind újak maradnak, mert 
az, a mi bennök a legértékesebb, nem egy-
hamar válik szálló igévé s nem egykönnyen 
megy át az intézményekbe . . . És ki ne 
olvasná korunk paraszt szoczializmusára való 
gondolatok közt Éötvös legértékesebb regényét 
a „Magyarország 1514-ben" czíműt? Vagy a 
tanítókat, a nevelőket, az anyákat ne érde-
kelné a Nővérek czímű regény, a bölcselő 
pedagógus e nagyszabású alkotása? A poli-
tikusok pedig épp ma ne találnának aktua-
litásokat Eötvösünk politikai röpirataiban, 
például abban, mely az osztrák nemzetiségek 
egyenjogosításáról szól? És ki ne gyönyör-
ködnék lyrai költeményeiben, melyek a komor 
és fönséges havasok gyöngéd szirmú virágai-
hoz hasonlítanak ? És ki ne merítene szívesen 
okulást a Gondolatokból, melyeknek leszürődött 
igazsága az ember egész szellemi világát átöleli ? 
Egy szóval: ki tagadná, hogy gazdag arany-
bánya az, melyet Eötvös műveiben e művek 
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új és végleges kiadásával szélesebb rétegek 
számára megnyitni akarunk ? Népszerűsíteni 
akaijuk Eötvöst, őt népszerűsíteni pedig annyit 
tesz, mint a nemzet szellemi szinvonalat emelni, 
mert Eötvös népszerűsége egyenes arányban 
áll a nemzet kulturális fajsúlyának emelkedé-
sével * (Ujváry Béla.) 

-

I R O D A L O M . 
Vezérkönyv a magyar szépírás ütemes taní-

tása módjához, tekintettel az Írva-olvaíásra. E 
nagybecsű vezérkönyv, a melyet Marosi Lajos 
szegedi szépiró-tanító írt, kiváló szolgálatot 
tesz minden ambicziózus tanítónak, a ki meg 
akarja honosítani a szépirás ütemes tanításá-
nak leghelyesebb, legczélravezetőbb módszerét. 
Mert, ha megszerzi e kiváló vezérkönyvet s 
a hozzátartozó 30 drb litográfiái mintalapot, 
ennek segítségével könnyedén megtanulhatja 
a szépírást és elsajátíthatja a legjelesebb szép-
írási tanmódot, az ütemes tanítási módszert. 
Negyven éven át tartó szakadatlan munkás-
ságnak, éles megfigyelésnek s igen gazdag 
tapasztalatoknak becses és igen értékes ered-
ménye ez a vezérkönyv, a melyről örömmel 
jegyezzük meg, hogy úgy a népiskolai taní-
tók, mint a tanítóképző-intézeti s a középis-
kolai tanárok részére segédkönyvül (854. ein. 
szám 1899.) engedélyeztetett. A birálat, a mely 
a „Hivatalos Közlöny" 6. számában (1899.) 
jelent meg, igen elismerőleg szól e vezér-
könyvről, mely „az Írástanítás módszerét 
elméletileg és gyakorlatilag alaposan ismerteti 
és a tanítóknak ezen tárgy minden kérdésé-
ben útmutatóul szolgál; nem elégszik meg a 
szabályoknak és tudnivalóknak egyszerű köz-
lésével, hanem az egyes tanítások szószerinti 
leírásával részletesen is ismerteti a tanításnál 
mindenkor követendő eljárást." A birálat így 
végződik : „A vezérkönyv stílusa világos, nyel-
vezete magyaros és különösen a közölt minta-
tanításokban a gyermekek felfogása képessé-
gének megfelelően egyszerű. A munka papi-
rosa jó, nyomása tiszta, gondos." — Ezen 
vezérkönyvben olyan szépen kifejtett módszer 
alkalmazásával elérjük, hogy az egész osztály 
tanulói egy és ugyanazt a betiirészt írják, a 
mit a tanító ír s annak kiirási módját meg-
magyarázta, szemléltette; a gyermek belső 
ösztön által sarkaltatva iparkodik azt helye-
sen utánozni. Ekkor a figyelő tanító észre-
veszi a lélek működését és sok pszichológiai 
tanulságot vonhat le belőle. A szerző mun-

* Az Országos Eötvös-Bizottság alakuló gyűlésén 
mondott beszédből. 

kájában a testtartásról, ülésről bőven és igen 
helyesen ír. — Az ütemes tanmóddal a tanév 
végével az egész osztály szabályosan, egyenlő 
jelleggel, feltűnő egyformasággal ír ugy 
annyira, hogy még a leggyengébb Íráson is 
észlelhetők a tanmódszer nyomai. A tanuló 
irása szabályosságát későbbre is fentartja, 
mert nemcsak utánoz, hanem minden betűhöz 
szabályt is tanul, a mit többé el nem felejt. 
Az ütemes tanmódnál nem únja meg a tanuló 
az irást, mert öntudatosan, értelemmel ír. Min-
den szépirási órán egypár új betűt tanul, 
ezeket — a már tanultakkal együtt — begya-
korolja és nem veszi észre, hogy az új betűket 
már olyan sokszor ismételte; csak azt látja,, 
hogy irása mindig szebb, szabályosabb és tet-
szetősb s így mindenkor örömmel ír. A ta-
nulók az egész tanítás alatt példás csendben 
vannak, mert figyelmük állandóan le van kötve. 
Ezt a vezérkönyvet, melyben „egy tárgyáért 
lelkesedő tanító sok évi gyakorlata alapján 
szerzett tapasztalatait teszi közzé," melegen 
ajánljuk. Ara 1 frt. 20 kr. Megrendelhető a 
szerzőnél Szegeden. (L. B.) 

Nagy Sándor életéről, földi pályája mun-
kásságáról szól a Nagy Képes Világtörténet 
most megjelent 45. füzete, mely remek repro-
dukcziókban mutatja be szarkophagjának 
művészi faragványait. Füzetenként kapható 
30 krajczárjával. Megjeleu minden héten egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai testvérek, 
irod. int. r.-t. Budapest, VIII., Üllői-út 18.) 
s minden hazai könyvkereskedés útján. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- ós közoktatásügyi minis te r : 

Köszönetét nyilvánította: Palavicini Ede 
őrgrófnak, a ki Szemcse pusztáján 3800 frt 
költséggel új iskolaházat építtetett; Kolecsányi 
József bécsi lakosnak, a ki az aranyosmaróti 
állami elemi és polgári iskolának egy körül-
belül 200 frt értékű lobogót ajándékozott; 
dr. Egyedi Arthur orsz. képviselőnek, a ki a 
sobori r. kath. iskola építéséhez 3000 koronát 
adományozott; a budapesti keresk. és iparkama-
rának azon áldozatkészségeért, hogy a kun-
szentmiklósi községi iparostanoncz-iskola föl-
szerelési költségeire 218 frt 80 krt ado-
mányozott ; a temesvári ipar- és kereskedelmi 
kamarának azon áldozatkészségeért, hogy a 
lugosi iparos és kereskedő tanoncz-iskolák 
részére 150 frtot adományozott. 

Kinevezte: Császár Nándor csikmádéfalvai 
közs. isk. tanítót a csikvármegyei kir. tanfel-
ügyelőséghez tollnokká ; Schidler Mathild oki. 
óvónőt a nagyhalmágyi áll. óvóhoz óvónővé; 
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JBóloloi Miklós oki. tanítót a voiszlovavále-
ámárei közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mihály fi 
József oki. tanítót a temesmoraviczai áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Knoll Erzsébet oki. 
tanítónőt a pest-taksonyi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítónővé; Buday Ilona oki. tanítónőt a 
marosbogáti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Huszthy Mária oki. tanítónőt a magyarköblösi 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kollárov Pál 
oki. tanítót a divicsi közs. el. isk-hoz r. 
tanítóvá; Sztrain János oki. tanítót a felső-
lyubkovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Sütő 
László oki. tanítót az oszrói áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Csidyán János oki. tanítót 
az avasfelsőfalusi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Apáthy Miklós oki. tanítót az oláhdellői áll. 
el. népiskolákoz tanítóvá. 

Áthelyezte: Szönyi Ilona marosbogáti áll. 
el. isk. tanítónőt az avasfelsőfalusi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Takáts József 
nagyilondai áll. el. isk. tanítót a vízaknai áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; özv. Kozmái 
Dezsőné, sz. Ferdinándy Berta pest-taksonyi 
áll. el. isk. tanítónőt az erzsébetfalvi áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében; Küs Ödön bereg-
szászi áll. el. isk. tanítót a miskolczi vasut-
telepi áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette: Erdélyi Ilona toron-
tálvásárhelyi közs. isk. r. tanítónőt jelen állá-
sában. 

Jóváhagyta: a karadi róm. kath. tanító-
egyesület alapszabályzatát folyó évi 83.445. 
szám alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Jakab Zsigmond 
disznajói munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 498 frtot; Bmát János 
dolhai munkaképtelennek talált gör. kath. 
tanító részére évi 220 fr tot ; Fejér Angyalka 
temesvári munkaképtelennek talált közs. 
tanítónő részére évi 460 fr tot ; Oltyán Illés 
szentlőrinczi munkaképtelennek talált gör. 
kath. tanító részére évi 260 frtot; Bomán 
György eczeli gör. kel. el. isk. munkaképte-
lennek talált tanító részére évi 270 fr tot ; 
Tonesán Tivadar kusmai munkaképtelennek 
talált gör. kel. tanító részére évi 170 fr tot ; 
Krman András alsósztregovai munkaképtelen-
nek talált ág. h. ev. tanító részére évi 230 frtot; 
Popovics Tivadar kisbudaki munkaképtelennek 
talált gör. kel. tanító részére évi 140 frtot; 
Stefánovies József méréséi munkaképtelennek 
talált r. kath. tanító részére évi 230 fr tot ; 
Szabó László (Bazil) alsókaraszlói munkakép-
telennek talált g. kath. tanító részére évi 
240 frtot; Kuchta István kovácsvágási munka-
képtelennek talált róm. kath. tanító részére 
évi 230 frtot; Zsverin Endre sztárai munka-
képtelen r. kath. tanító részére évi 180 frtot; 

Bankuez Arszén pancsovai volt határőrvidéki 
közs. elaggott tanító részére évi 1038 frtot ; 
Majtényi József regeteruszkai munkaképte-
lennek talált róm. kath. tanító részére évi 
200 fr tot ; Ilioviciu Zakariás füzkuti munka-
képtelennek talált gör. kath. tanító részére 
évi 210 frtot; Papp Sándor csengeri munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére, évi 
360 fr tot ; Szabó Antal nagyhalászi munka-
képtelennek talált ev. ref. tanító részére évi 
620 fr tot ; Marosán Miklós f'arkasrévi munka-
képtelennek talált gör. kath. tanító részére 
évi 250 fr tot ; Ládosi Tivadar maroshodáki 
munkaképtelennek talált gör. kath. tanító 
részére évi 140 frtot; Pányoky Dániel kis-
toronyai munkaképtelennek talált ev. ref. 
tanító részére évi 330 fr tot ; Simon János 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 170 fr tot ; Bonácz Jáno3 gyökeres-
tölgyesi munkaképtelennek talált gör. kath. 
tanító részére évi 160 fr tot ; Bokor Sándor 
sárpataki munkaképtelennek talált ref. tanító 
részére évi 200 frtot; Bemenyik Endre buji 
munkaképtelennek talált róm. kath. tanító 
részére évi 230 frtot; Szerencsik Vincze bajcs-
harasztpusztai munkaképtelennek talált róm. 
kath. tanító részére évi 160 frtot; Tóth 
János mándoki munkaképtelennek talált ev. 
ref. tanító részére évi 290 fr tot ; Viáts Vláda 
sárafalvai munkaképtelennek talált gör. kel. 
tanító részére évi 390 frtot; Huszka János 
jakabfalvi munkaképtelen ág. hitv. ev. tanító-
nak évi 230 forintot; Ehrenfeldné-Karpeles 
Amália pozsonyi munkaképtelennek talált 
orth. izr. el. isk. tanítónő részére évi 390 
forintot; Kayos Sándor csurgói munkakép-
telennek talált ev. ref. tanító részére évi 
460 f r to t ; Závodszky Georgina alsószentiváni 
munkaképtelennek talált közs. isk. tanítónő 
részére évi 240 frtot; Nikóreszku Vazul temeresti 
elaggott g. kel. tanító részére évi 310 fr tot ; 
Kicsiny Mihály nagylaki munkaképtelennek 
talált g. kel. tanító részére évi 650 f r to t ; 
Libich István alsóváradi munkaképtelennek ta-
lált r. k. el. isk. tanító részére évi 310 frtot. 

Végkielégítést engedélyezett: Tóth Ferencz 
abdai róm. kath. volt tanítónak 300 frtot. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Grang Lajos nagymegyeri izr. volt tanító özv., 
szül. Steiner Róza részére évi 300 frtot és 
egy árvája részére 50 frt együtt 350 frtot. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
X Az erdővidéki tanítóegyesület Baróthon 

tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. Zöld 
Sándor alelnök hazafias lelkesedéssel fejtvén 
ki megnyitójában a nemzeti nevelés alapföl-
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tételeit, rámutat azokra a feladatokra, melyek 
e tekintetben úgy az egyesektől, mint az 
egyesületektől buzgó, kitartó, lelkes munkás-
ságot várnak. Később Wlassics minister tevé-
kenységére, magasztos példaadására térvén át, 
meg-megújuló, viharos éljenzések szakítják 
meg a beszédét; különösen midőn bokrétába 
kötve fölmutatja: mik történtek az ő minis-
tersége alatt a tanügy előbbrevitele s a taní-
tók anyagi helyzetének javítása czéljából. 
Tárgysorozat rendjén Molnár Albert k.-ajtai 
tanító olvasta föl értekezését a gazdasági 
ismétlő-iskola köréből; a gyűlés fölkérte a 
felolvasót, hogy értekezését a jövő gyűlésen 
„ vitatétel" alakjában is tárgyalja. Ezután 
következett a tanítók legaktuálisabb kérdése: 
a Tanítók Háza. Tarcsafálvi Albert előterjesz-
tette a Tanítók Háza ismertetése és annak 
támogatása tárgyában készített határozati 
javaslatát. E javaslatot egyhangúlag és nagy 
lelkesedéssel elfogadva, kimondották: hogy az 
erdővidéki tanítóegyesület, mely alig 50 tagból 
áll, erkölcsi kötelességének ismeri az Eötvös-
alapba tagul belépni s hogy a Tanítók Házát 
minden erejükből támogatják. Támogatják pe-
dig akként, hogy ezer koronáit szavaztak meg 
reá. Ezt az összeget 1900. év január 1-től 
kezdődően 10 óv alatt lefizetik s a le nem fize-
tett összegnek 5°/o-os kamatát fizetik. E czélra 
már e gyűlésen külön gyűjtő-bizottságot is 
szerveztek. Ezenkívül a tagok majdnem kivétel 
nélkül aláírtak a 25 frtos részvények megvásár-
lására. Érdekes volt Incze Gyula szabad elő-
adása Madách „Ember tragédiájából". A tiszti-
kar újra alakulván, a lemondását kérő, nyuga-
lomba vonult Bedő József elnök helyett, kit 
a gyűlés tiszteletbeli elnökül ezutánra is meg-
választott, elnökké egyhangúlag Zöld Sándor 
eddigi buzgó alelnököt, alelnökké pedig Tar-
csafálvi Albertet választották meg. A gyűlés 
mindvégig emelkedett hangulatban folyt le. 
Az emlékezetes napot közebéddel fejezték be, 
mely alkalommal Wlassics minister úrnak 
üdvözlő távirat küldetett. (S. L.) 

A Az érsekújvárvidéki róm. kath, nép-
nevelők egyesülete Érsekújvárott tartotta 
meg XVllI-ik rendes közgyűlését. Péter József 
elnök lelkes szavakkal hívta föl a nagyszám-
ban jelenlevő tagokat: hassanak oda, hogy az 
egyesület tőle telhetőleg vegyen részt minden 
mozgalomban, mely magyar nemzeti népokta-
tásunk felvirágoztatását és az országos tanítói 
közszellem megizmosodását czélozza. A 116 
tagot számláló egyesület lelkesedéssel tette 
magáévá az eszmét és 100 korona tagsági 
díjjal belépett az Országos Bizottságba alapító 
tagul, valamint belépett az Eötvös-alap pár-
toló tagjai közé is. Elhatározta továbbá, hogy 

hasonló eljárás czéljából felhívja az összes 
kath. tanítóegyesületeket. A napirend előtt 
táviratban üdvözölte az egyesület Nyitravár-
megye kir. tanfelügyelőjét, kinek tanfelügyelői 
30 éves érdemdús működését a közelmúltban 
fényesen ünnepelték meg Nyitravármegye ta-
nítói. Tárgyalták a következő vitatételeket: 
„Újabb időben az a nézet kezd lábra kapni, 
hogy az a tanító, a ki növendékei anyanyelvét 
nem bírja, hasonló körülmények közt nagyobb 
sikert képes felmutatni, mint az, a ki növendékei 
anyanyelvét bírja." A közgyűlés Péter Mária 
előadása után kimondotta, hogy a magyar 
beszédre való szoktatás első fokozatán a ta-
nítónak bírnia kell növendékeinek anyanyel-
vét, ha eredményt akar elérni, a második és 
további fokozataiban nem szükséges bírnia. 
Az iskolai évzáró vizsgálatok kérdésére vo-
natkozólag Horváth Alajos előadására azt ha-
tározták, hogy azok a teljes szakfelügyelet 
életbeléptetéséig szükségesek. 

CD A felsőszabolcsi ev. ref. tanítóegye-
sület f. hó 9-én Nyíregyházán tartott gyűlése 
nagyon látogatott volt. László Gyula bákai 
tanító a következő tételről értekezett: „Mily 
móddal és mely úton volna elérhető azon 
tanítási rendszer, melylyel a népiskola az 
életre nevelhetne?" Úgy ez, mint Lengyel 
József nyíregyházi tanítónak munkája: „Pár 
szó a tanítói nyugdíjtörvény revíziójához" 
nagyfontosságú s közérdekű voltuk, valamint 
bírálat és indítványtételek kidolgozása miatt 
hetes-bizottságnak adattak ki. 

El A tatai ev. ref. tanítótestület Tatán 
tartotta közgyűlését. Volt több tanítás a 
különböző tantermekben és több felolvasás az 
értekezleti helyiségben. Egy felolvasás indít-
ványszerü volt, mely egyhangúlag elfogadta-
tott. Ugyanis a dunántúli ev. ref. egyház-
kerület a mult 1898. évi jegyzőkönyve 12-ik 
pontja szerint a barsi és belsősomogyi egy-
házmegyék előterjesztésére az iskolák, illetve 
a tanítók működésének osztályozása eltörlését 
kérik; ez el is fogadtatott. Mégis némely 
egyházmegyében fentartották az osztályozást. 
Ezért tehát Székely banai tagtársunk ajánlja, 
hogy a fenti két egyházmegyebeli kartár-
sainkhoz mi is csatlakozzunk a következő 
okoknál fogva: 1. Az iskolák osztályozását a 
főt. egyházkerület eltörölte. 2. Az iskolák osz-
tályozása szükségtelen és czéltalan, sőt egyene-
sen káros, mert a tanítót szorgalomra nem 
serkenti. 3. Az iskolák osztályozása a lehetet-
lenséggel határos. 4. Semmiféle hivatalnokot mai 
napság nem osztályoznak és így az osztályozás 
lealacsonyítólag hat a tanítóra. Elfogadtuk. 
Kérelmezünk. Az Eötvös-alappal kapcsolatban 
forgott a Tanítók Háza kérdése. Minden egyes 
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tagnak figyelmét felhívtuk a magános hozzá-
járulásra. Miután pedig testületünk az Eötvös-
alapnak már régebben 100 frttal alapító tagja, 
tekintve szerény anyagi helyzetünket, most 
ez idő szerint csekélylyel, de azért 100 frttal 
járulunk a Tanítók Háza támogatásához. íj.) 

Az ungmegyei ált. néptanítóegyesület 
szobránczi járásköre ez évi őszi gyűlését Pré-
kopán tartotta meg. Grigássy Károly köri 
elnök meleg szavakban üdvözölte a kir. tan-
felügyelőt. A gyűlés első tárgya Soltész János 
helybeli állami tanító gyakorlati tanítása volt: 
a tizes rendszert ismertette tanítványaival a 
IV-ik osztályban sikeresen. Majd Benke Zsig-
mond vajnosinai állami tanító mutatta be a 
köri gyűlésnek az általa feltalált számoló-
gépet. Végre Giigássy Károly porosztói ál-
lami tanító olvasott föl a járásköri gyűlések 
ügyrendjéről. A gyűlés végén a kir. tanfel-
ügyelő szép szavak kíséretében nyújtotta át 
Répay Mihály 48 évi szolgálata után nyuga-
lomba vonult tanítónak a vallás- és közokta-
tásügyi minister úr elismerő levelét. Elnök 
indítványára a jövő gyűlés helyéül a járás 
központját, Szobránczot tűzték ki, a gyűlés 
batyubállal lesz egybekötve, melynek tiszta 
jövedelme a Tanítók Házára adatik. 

• A niurostorda megyei általános tanító-
testület a következő 4 tárgyban intézett 
kérvényt a vallás- és közoktatásügyi minis-
terhez : 1. a kántortanítók kántori járandósá-
gának nyugdíjalapul leendő beszámítása tár-
gyában ; 2. az igazgatói hatáskör megszabása 
tárgyában, oly értelemben, hogy az igazgatói 
katáskör megszabására a népoktatási törvény 
revíziója alkalmával figyelmet fordítani méltóz-
tassék-, 3. hogy minden oly felekezeti tanító 
köteleztessék a megyei általános tanítótestü-
letek sorába való belépésre, kinek annyi állam-
segély adatik, hogy ennek révén az általa 
szolgált felekezeti iskola ügyeibe az államnak 
beleavatkozási joga van; 4. a tanítótestü-
letek hatáskörének szélesbítése és szolgálati 
pragmatika megalkotása tárgyában. A keres-
kedelemügyi ministernél pedig a megyei álta-
lános tanítóegyesületek számára adandó portó-
mentes levelezés jogáért kérelmezett. 

T a n í t ó k t a n á c s a d ó j a . 
Államszolgálatba átlépő tanárok és taní-

tók szolgálati díja. E kérdésben nagy tájé-
kozatlanságuralkodik. Hogy legalább bizonyos 
fokú egyöntetűség legyen a helyzet megítélé-
sében, ime közzéteszszük a Magyar Közigaz-
gatás folyó évi 38-ik számából, Benedek 
Sándor közigazgatási bíró jeles tollára valló 
eme szakvéleményt: „A díjakról szóló szabá-

lyok 17. és 19. szakaszai értelmében, az állami 
tisztviselők szolgálati díjat kötelesek fizetni, 
még pedig e díj a 300 frton felüli fizetés 
V3-át teszi, tehát egy 900 forinttal kinevezett 
államtisztviselő szolgálati díja 200 forintra 
rúg. Gyakran fordul elő eset, hogy felekezeti 
vagy társulati tanárok és tanítók, kik szolgá-
lati díjat kineveztetésük vagy megválasztatásuk 
alkalmából fizetni kötelesek nem voltak, azon-
bannyugdíjjárulékaikat rendesen fizették, állami 
szolgálatba lépnek át. Kérdés, hogy ily eset-
ben kötelesek-e az állami tisztviselőkre meg-
állapított szolgálati díjat megfizetni és ha 
igen, a már általuk befizetett nyugdíjjárulé-
kok a szolgálati díjba betudhatók-e vagy 
nem? Az első kérdésre a felelet határozott 
igen, mert a szolgálati díjfizetési kötelezett-
ség általános s nemcsak azokat terheli, a kik 
egyenesen az államszolgálatba lépnek, hanem 
azokat is, a kik más szolgálati ágazatból lép-
nek át az államtisztviselői kötelékbe. A má-
sodik kérdés azonban a szerint dől el, a mint 
az illető az 1894. évi XXVII. t.-czikk által 
szervezett országos nyugdíj- és gyámintézet 
vagy az 1875. évi XXXII.' t.-czikk által te-
remtett tanítói nyugdíj- és gyámintézet köte-
lékébe tartozik. Az 1894. évi XXVII. t.-czikk 
a nyugdíj- és gyámintézetet a felekezetek, 
törvényhatóságok, községek és társulatok által, 
vagy örök alapítványokból fentartott jogakadé-
miák, középiskolák, felsőbb leányiskolák keres-
kedelmi középiskolák, tanító- és kisdedóvó-
képző-intézetek igazgatói, tanárai, tanítói és ta-
nítónői részére állította fel, a kik a nyugdíj- ós 
gyámintézetbe egvszersmindenkorra évi fizeté-
sük 300 frton felüli részének 'A-át kötelesek be-
fizetni (3. §. a) pont), tehát az állami tisztviselők 
szolgálati díjával ugyanazonos összeget. Ezekre 
nézve a m. kir. pénzügyminister 1896. évi no-
vember hó 30-án 79.177. szám alatt kelt körren-
deletében kimondotta, hogy ha állami szolgá-
latba lépnek, a törvény 3. §. a) pontja értel-
mében általuk befizetett nyugdíjjárulékok szol-
gálati díjukba betudandók. Az 1875. évi 
XXXII. t.-czikk által létrehozott tanítói orszá-
gos nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tar-
toznak a néptanítók (kisdedóvó-intézetek ta-
nítói és tanítónői), kikre nézve a m. kir. 
pénzügyministernek többrendbeli (többek kö-
zött az 1895. évi 82.109. szám alatt kelt) 
rendelete alapján az a gyakorlat követtetik, 
hogy ha állami szolgálatba lépnek, a szolgá-
lati díjat teljes összegében kötelesek meg-
fizetni. Ez utóbbi intézkedés azzal van indokolva, 
hogy a szolgálati díjak és az országos tanítói 
nyugdíjintézetbe fizetett járulékok természe-
tükre nézve egymástól eltérő rendeltetéssel 

1 birnak, mert míg a szolgálati díjak nem a 
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nyugdíj elnyerése czéljából fizettetnek, hanem 
azok az államszolgálat valamely ágára történt 
végleges kinevezés után járnak, addig az or-
szágos tanítói nyugdíjintézetbe fizetett járu-
lékok magáért a biztosított nyugdíjért fizet-
tetnek be. Mi a fenti, eltérő két intézkedés-
ben következetlenséget látunk, mert hiszen az 
1894. évi XXVII. t.-ezikk rendelkezése alá 
eső tanárok is magáért a biztosított nyugdíj-
ért fizetik a törvényben meghatározott járu-
lékokat, ha tehát ezekkel szemben a betudás 
jogosultsága elismertetik, el kellene ismerni 
azt a néptanítókkal szemben is, kiknek 
csekély javadalma még inkább kihivja a méltá-
nyosság alkalmazásának szükségét. A díj-
ügyek nem tartoznak a közigazgatási biróság 
hatáskörébe s így az ismertetett pénzügy-
ministeri rendeletekkel e kérdést eldöntöttnek 
kell tekinteni." — D. S. ti. 1. Természetben 
kiszolgáltatott lakását, ha nem lakja, csak az 
iskolafentartó beleegyezésével adhatja bérbe. 
2. Az iskolaszékkel egyezzék meg ebben. — 
K. J . . . A közokt. min. úr 1892. évi 37.019. 
számú rendelete értelmében nem lehet egy-
szersmind magániskola tulajdonosa az a tanító, 
ki nyilvános iskolában rendszeres alkalmazás-
ban van. — H. Mária. A kör- és közgyűlé-
seken megjelenő községi és állami óvók és 
óvónők is igényt tarthatnak napidíjra és úti-
költségre (1896. évi 26.440. számú közokt. 
min. rend.). — tiyura Elek. A pénzügyi 
biróság 1885. évi 360. számú elvi határozata 
szerint az ág. ev. tanítók által fizetés fejében 
haszonélvezitt földek után a község, mint telek-
tulajdonos köteles a földadót fizetni. Megírtuk 
ezt a Néptanítók Lapja 1898. évi 41-ik számá-
ban a Tanítói földek adója cz. czikkünkben. — 
Lakner F. Üjverbász. Igen, tornajátékok-
ról lehet kapni gyűjteményes könyvet. Ilyenek 
pl. a következők, melyeket Hadik llichárd 
lőcsei főgimn. tanárnak a szepesi tanítóegye-
sület f. évi közgyűlésén „A tornajátékok" 
cz. a. felolvasott értekezéséből jegyeztünk meg: 
a) Dr. Ottó József Ifjúsági játékok középiskolák 
szamára. Ára 1 frt 50 kr. Lampel Róbert-
nél jelent meg. Értekező a legjobb magyar 
játékkönyvnek mondta, b) Oheroly János: A 
tornajátékok zsebkönyve. Homyánszky Vik-
tornál jelent meg. 1 frtért kapható, c) Dr Kiss 
Áron cs Kún Alajos: Játéktanító vezérkönyv. 
Egyetemi nyomda kiadványa. Ára 40 kr. 
(Száznál több alkalmas játékkal.) d) Porzsolt 
Lajos: A magyar labdajátékok könyve. Aigner 
Lajosnál jelent meg. 1 frt az ára. Német 
játékkönyvet is többet nevezhetnénk meg, de 
fölöslegesnek tartjuk, mivel elvi álláspontunk 
az, hogy magyar tanító a gyermekjátékok 
meghonosításával is a magyar jelleget kulti-

válja. Ha még több magyar művet akarna 
ebhen a kérdésben tanulmányozni, újabb meg-
keresése folytán újabb czímeket is készséggel 
juttatunk tudomására. — N. János. Mint már 
világosan megírtuk, az 50 frt korpótlék után, 
ha a nyugdíjigény ezzel emelkedik, 50 %-ot 
kell fizetni a nyugdíjalapra. De ha ezzel az 
50 frttal is, illetve ennek bármely hányadá-
val még 300 f'rton felül nem lesz a nyugdíj-
igény, akkor csak 5% fizetésének vau helye. — 
liizub Béla. Félárú menetjegy váltására jogo-
sító igazolványok bélyegmentesek. Az igazolvány 
kiállításáért beterjesztendő folyamodvány a 
közig, biróság egyik döntvénye folytán, bélyegte-
leniil terjesztendő be a felettes hatósághoz az 
arczké'ppel és még mellékelt 50 krral együtt, me-
lyet kezelési költség czímén szednek. E szerint 
Önnek is bélyegtelen folyamodványt, továbbá 
arczképét és 50 kr. kezelési költségdíjat kell 
a kir. tanfelügyelőhöz beterjesztenie, a mely 
felettes hatóság az ily folyamodványok alap-
ján, melyeket visszatart, névjegyzéket készít 
s azt az arczképekkel és a fejenkint 50 krnyi 
kezelési költséggel fölszerelve, legkésőbb az 
előző év deczember végéig tartozik az állam-
vasutak igazgatóságához beküldeni, a közokt. 
min. úr 5321 —1897. évi ein. sz. rend. értel-
mében. Tájékozásul megjegyezni kivánjuk, 
hogy a Xl-ik fizetési osztályba tartozó állami 
tisztviselők, valamint állami altisztek és szol-
gák, a félárú utazás kedvezményeért nem kö-
telesek arczképes évi igazolványt beszerezni, 
mert ők esetről esetre folyamodhatnak egyes 
utazásra szóló igazolvány kiállításáért. (Keresk. 
min. 1896. évi 9209. sz. r.). A m. kir. állam-
vasutak igazgatóságának 1899. évi szept. 21-én 
142.270. sz. a közrebocsátott hirdetménye 
szerint már okt. 1-től beküldhetők a jövő 
évre szóló arczképes igazolványok kiadására 
vonatkozó kérvények. — M. 0. 1. Állami 
és közs. el. isk.-ban a gondnoksági vagy iskola-
széki utasítás értelmében karácsonykor 4 "nap, 
húsvétkor 6 nap, pünkösdkor 4 nap a szünidő. 
A 4 naposat legjobb úgy számítan', hogy a 
2 ünnepnap előtt és után is legyen egy-ejy 
napi szünidő. 2 A tanító ha lemondott állá-
sáról s e miatt szolgálata folytonossága meg-
szakadt, a lemondás előtti időt nem számít-
hatja be korpótléka alapjául. — „Falusi." 
A kir. tanf. kérdéses „fölhívását" úgy kell 
értelmezni, hogy a tanítói fizetés kiegészíté-
sére engedélyezett államsegélyről szabályszerű 
számadást 3 példányban kell megcsinálni s e 
közül az egyik példányt „okmányolva", azaz 
nyugtákkal, számlákkal igazolva a kiadásokat, 
beterjeszteni. A kérdezett szöveg az állam-
segélyek elszámolása tárgyában 1880. évi 
5820. sz. a. kiadott Utasítás 1. §-ában előfordul. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ferencz József Tanítók Háza. Vallás-

os közoktatásügyi magyar ministerem előter-
jesztésére megengedem, hogy az „Eötvös-alap 
országos tanítóegyesület által tanítók és 
más tanférfiak főiskolákat látogató gyermekei 
számára Budapesten szervezendő internátus 
„Ferencz József Tanítók Háza" nevet visel-
hesse. Kelt Gödöllőn, 1899. évi október hó 
27-én. Ferencz József s. k., Wlassics Gyula s. k. 

— Erzsébet királyné emlékét f'. hó 20-án 
országszerte kegyeletesen ünnepelték meg 
az iskolákban. A nagy királyné fényes 
alakjában kartársaink példát állítottak az új 
nemzedék elé. Sok helyről kaptunk tudósítást 
a lefolyt iskolai ünnepekről, de mivel vala-
mennyit nem közölhetjük, kivételt tenni pedig 
nem akarunk, csak így általánosságban em-
lítjük meg, hogy a magyar tanítóság e tekin-
tetben is megtette szivesugallta kötelességét. 

— Az országgyűlés képviselőházának nov. 
23-iki ülésén terjesztette be Szeli Kálmán 
ministerelnök az ú. n. kvóta-javaslatot, mely 
arról az arányról szól, a melyben a magyar 
korona országai az 1867. XII. törvényczikkben 
közöseknek elismert állami ügyek terheihez 
hozzájárulnak. Ez az arány, kölcsönös egyez-
mény útján, Magyarországra nézve 34'4, 
Ausztriára nézve 65'6 százalékban állapíttatott 
meg 10 évre. A képviselőház f. hó 27-iki 
ülésén meg a delegáczió tagjait választották 
meg. A delegácziók ezúttal Bécsben fognak 
tanácskozni s 0 Fölsége decz. l én fogja 
fogadni a delegátusokat. 

— A délafrikai harcztérröl döntő ese-
mények hirét lapunk zártáig még nem vettük. 
A búrok vitézül tartják kitűnő hadállásaikat, 
de most már túlnyomó haderővel állnak 
szemben. A jövő héten valószinüleg döntő 
ütközet lesz Estcourt közelében. 

— Kegy díj és gyámpénz. Ő császári és 
apostoli kir. Fölsége a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi minister előteijesztésére, folyó 
évi deczember hó 5-én kelt legfelsőbb elha-
tározásával néhai ifj. Schvarcz Mór újpesti 
állami elemi iskolai tanító özvegye, szül. Gries 
Mária részére az országos tanítói nyugdíj- és 
gyámalapból évi 200 frtnyi kegydíjat, Andor, 
Lipót és Anna nevü kiskorú árvái részére 
pedig egyenkint évi 50 frt gyámpénzt enge-
délyezett. 

— Egyesületi élet cz. rovatunk egy részét 
lapunk jövő számára kellett hagynunk. 

— Eötvös-alap. Péterfy Sándor, az Eötvös-
alap érdemekben gazdag elnöke, a tanítók köz-
javáért különösen ez év közepe óta oly ideg-
emésztő munkásságot fejtett ki, hogy most 
pihenésre van szüksége — ha ugyan az ő örökké 
mozgékony egyénisége egyáltalában pihen-
het. — Többszörösen kifejezett kérelme folytán 
ez időszerint az elnöki teendőket, az egyesület 
alelnöke: Göőz József dr. végzi, a ki kolle-
giális bizalommal kéri az egész tanítói kart, 
hogy az Eötvös-alap ügyében elnöki vagy 
titkári intézkedés körébe tartozó minden 
levelet s más megkeresést mostantól fogva 
további intézkedésig Lakits Vendel titkár úrhoz 
(VI. ker. Ersek-utcza 4.) küldeni szíveskedje-
nek. Péterfy iránt való mély tiszteletünk pa-
rancsolja, hogy iránta ezt a jóakaró figyelmet 
s gyöngédséget tanúsítsuk. 

— Templom és iskolaavatás. Magasztos 
ünnepély színhelye volt f. hó 16-án Pethő-
falva, njitramegyei kisközség, a hol a nemes 
bőkezűségéről és jótékonyságáról ismert, 
özvegy Blundell Károlyné szül. Uzovics Ludo-
vica csillagkeresztes úrhölgy által épített temp-
lomot, s a mai modern igényeknek teljesen 
megfelelő emeletes iskolaépületet szentelték 
föl. Az új épület belseje 2 óvodai, 2 iskolai 
teremből, a négy apácza lakosztályaiból — a 
kikre a tanítás vezetése van bizva — s a 
szükséges mellékhelyiségekből áll. Az összes 
építkezés 20.000 frtba került. Az apáczák 
javadalmazásának biztosítására a nagylelkű 
úrnő külön alapítványt tett. 

— Ferencz József Tanítók Háza. Egy 
napilapunk, melyet eléggé jó magyar nyelven 
írnak (ámbátor csak a minap olvastuk hasáb-
jain egy Kisfaludy-Társaiági tag-munkatársa 
tollából, hogy: „ez nem játszik szerepet" „ez 
nem számít" helyett!), kifogást emel a „Ferencz 
József Tanítók Háza" elnevezés ellen s azt 
mondja, hogy: „-Tanítók Ferencz József-háza" 
jobb volna. Igazat adunk laptársunknak abban, 
hogy ez magyarosabb, de amaz sem hibás s 
azért kellett a mi főiskolai internátusunkat 
„Ferencz József Tanítók Házának" elnevezni, 
mert a Tanítók Háza már annyira beékelődött 
28.000 tanító köztudatába (és 10 év óta elő-
fordult mindennapi imájában), hogy ezt a két 
szót egymástól elválasztani nem lett volna 
helyes. Egyébiránt jó királyunk „ragyogó tör-
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ténelmi neve" díszítő jelző a „Tanítók Háza" 
elnevezés előtt s az egész egyúttal rövidítés 
is e helyett: Ferencz Józsefről elnevezett Ta-
nítók Háza. 

— A Népnevelők Budapesti Egyesületé-
nek pedagógiai szakosztálya f. hó 25-én d. u. 
5 órakor ülést tartott, melyen Józsa Dániel 
az osztatlan iskola .tantervéről, Csáky Elek 
meg a gyermek-otthonról értekezett. Az előbbit, 
melyet a szakosztály magáévá tett, a bevezető 
rész elhagyásával, lapunk mai számában 
közöljük. 

— Szegény iskolások ebédje. Budapesten, 
különösen a kültelki iskolákban a gyerme-
kek messze vidékről kénytelenek iskolába 
járni. Sok szegény gyermek délben haza sem 
mehet, de hiába is menne, mert a szülei 
munkában vannak s nem várják ebéddel. 
Most az iskolaügyi osztály javaslatára a 
fővárosi tanács elhatározta, hogy a VI. kerü-
leti Szent László-uti iskolával szemben helyi-
séget bérel, a hol az iskolába járó szegény 
gyermekek délben a népkonyhából meleg ebé-
det kapnak. A Szent László-uti iskolában 
kezdik meg kisérletképen a kis diákok élel-
mezését s ha a kisérlet sikerül, akkor a többi 
iskolákban is gondoskodnak az éhező gyerme-
kek ebédjéről. 

— A Ferencz József Tanítók Házára a 
fehérmegyei általános tanítótestületnek eddig 
66 tagja jegyzett 50 koronás részesjegyet s 
30 tagja lépett be az Eötvös-alapba, mint ren-
des tag. Maga az egyesület a január 1-én 
befizetendő 4000 koronán kívül még éven-
kint 20 koronával járul a Tanítók Háza fön-
tartásához. Ez a bámulatos eredmény első sor-
ban Göbel János igazgató érdeme. A somogy-
megyei tanítóegyesület 31 tagja jegyzett 50 
koronás részesjegyeket. Az aláírók neveit, tér 
hiánya miatt — nagy sajnálatunkra — nem 
közölhetjük, de a hiteles és teljes névsor meg 
fog jelenni a jövő évi Magyar Tanítók Nap-
tárában. 

— Jubileum. A vasvári esperességi és 
járási tanítókörök f. hó 16-án ünnepelték 
Vasvárott Barabás István kántortanítót, a ki 
25 év óta működik már ott s a közügyekben 
is élénk részt vesz. Farkas György, Hegedűs 
István kórelnökök, Glasics Egyed plébános 
és mások üdvözölték a jubilánst, a kihez 
számos üdvözlő levél és távsürgöny is érke-
zett a főispántól, az alispántól, a Domonkos-
rend provincziálisától, a ki az ünnepelt tanító 
egykori tanítványa volt stb. 

— Műkedvelő előadás a Tanítók Háza 
javára. A tótkomlósi tanítói kar f. hó 25-én 
tánczczal egybekötött műkedvelő-előadást ren-
dezett a Tanítók Háza javára. Előadták Szig-
ligeti Ede „Liliomfí" czímű 3 fölvonásos víg-
játékát. Rendező dr. Simon Pálné úrhölgy 
volt, 

— A győrvidéki tanítóegyesület kebelé-
ben 1890 óta „temetkezési szövetkezet" 
állott fön. Most Jilg Ede és Benedek Vincze 
szövetkezeti tagok indítványára egyhangú-
lag elhatározták, hogy a szövetkezetet föl-
oszlatják és a 138'frt 52 krt tevő tartalék-
alapot teljes egészében a Ferencz József Ta-
nítók Háza javára adják. Erre a czélra, tudva-
levőleg, az egyesület is tekintélyes összeget 
szavazott meg f. évi jubiláris közgyűlésén. 

— Adakozások. Lapunk szerkesztőségénél a 
következő adományok folytak be: 1. Tanítók 
Házára: Jankovits István gyűjtése (a sztavnai 
járásköri gyűlésen) 5 fr t 84 kr; Sujánszky 
Gyula (Illava) 25 kr (bélyegekben); Fischmann 
Ignácz 10 kr (bélyegekben); Kiss Sándor 
(Fancsal) 90 kr; Pataki József (Sóvárad) gyűj-
tése pohárköszöntők megváltásából 3 frt 75 kr, 
(ehhez adtak: Gönczi Samu 1 frt, Gönczi 
István 50 kr, Nemes József 50 kr, Pataki 
József 50 kr, Ravasz Béla 25 kr, Csia Kálmán 
25 kr, Sámuel Aladár 25 kr. Péter Károly 
25 kr, • Szélecsényi Zsigmond 25 kr = 3 frt 
75 kr). 2. Eötvös- alapra: Országh József 
(Szeged) két évi tagsági díja fejében 3 frt. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak, a 
kihez (VII., Wesselényi-utcza 44.) küldendők 
az ily adakozások. 

— Gyűlés. A beszterczenaszódvármegyei 
általános tanítóegyesület beszterczei fiókköre 
f. évi deczember 7-én Beszterczén tartja meg 
rendes őszi gyűlését. 

- Halálozások. Vajna Sándor, Háromszék-
és Brassómegyék volt királyi tanfelügyelője 
f. hó 21-én életének 73-ik évében meghalt 
Marosvásárhelytt. A megboldogult apósa volt 
Deák Lajos kir. tanfelügyelőnek. — Veress 
Karolin Szamosújvár városi örm. kath. elemi 
isk. tanítónő nov. hó 25-én élete 54-ik, tanító-
női működésének 30-ik évében Kolozsvárt 
megszűnt élni. Áldás legyen emiékökön ! 

T a r t a l o m : Fölavatás után. (TJ.) — Népiskolai 
szemléltető képek. — A báró Wodianer Albert-féle 
néptanítói alapítvány. Nagy László. — Népiskolai 
könyvtárak. — Fiume. Berecz Gyula. — Az osztatlan 
népiskola tanításterve. Józsa Dániel. — S z ü n ó r a : 
Eötvös József báró. — Irodalom. — Hivatalos rész. — 
Egyesületi élet. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. 

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

Budapest, 1899. 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 i ngyen . 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elölj árósági bizony ítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye megjelö-
lésével) és az utolsó posta világosan kiirandó. 

Előfizetés i á r : Egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr., 
negyedévre 1 frt 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időro 
előfizetést nem fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a kiadó* 
h iva ta lba küldendők. 

A h i r d e t é s e k á r szabása . — A pályázat i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e l ő r e küldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 50 kr. Ezek a d í j ak is 
előre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTBOK UTCZA 17. SZÁM. MACíY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉB 3. 

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

A tanítók házai. 
Kevesen tudják, hogy a Ferencz 

József Tanítók Háza, melyet november 
19-én oly nagy örömmel nyitottuuk 
meg, ma már a 10-ik épület, mely a 
tanítók közös birtoka és a tanítók köz-
czéljainak előmozdítására szolgál. Pedig 
nem árt, ha ezzel tisztába jövünk, 
mivel mindenik e házak közüí a magyar 
tanítók büszke önérzetének egyik jelen-
tékeny tanúbizonysága. 

Még a 70-es években törtónt, hogy 
egy kis tanítóegyesület, a szatmár-
megyei ev. ref. tanítók, Nagy-Koltón 
házat szereztek ; melyben könyvtárukat 
állandóan elhelyezték és gyűléseiket 
tartották. Nem tudom, megvan-e még 
ez a tanító ház, de ha megvan, ez a 
Ferencz József Tanítók Házának első 
őse. Utána 1884-ig, midőn a Paeda-
gogium telkén a tanítók árvaházát föl-
építették, nem volt semmi hasonczélú 
mozgalom. De azután sűrűn követték 
ezt az egyes tanítói egyesületek. Legelői 
jár t a Mária Dorothea-egyesület, mely 
1889-ben nyitotta meg a tanítónők 
otthonát, mely a jelen évben meg-
nagyobbítva a legszebb épület az összes 
tanítói czéloknak szolgáló lanító házak 
között. Ugyanez az egyesület építtette 
Czemétén Eperjes mellett fürdői szana-
tóriumát és vásárolta meg Kolozsvártt 
a tanítónők otthonának fiókját. Az 

országos tanítói nyugdíj-alapból tanítók 
gyermekei számára az állam először 
Debreczenben, a jelen évben pedig 
Kecskeméten állított föl jelentékeny 
nagy árvaházakat. Végül a róm. kath. 
tanítók országos egyesülete Kalocsán 
állított árvaházat és az állam Mun-
kácson létesített tanítók tanuló gyerme-
kei számára internátust. 

A tíz épület értéke, részben becslés 
szerint, a következő: 1. A nagykoltói 
tanítóház 1000 korona; a tanítók árva-
háza épülete 80.000 korona; 3. a tanító-
nők otthona Budapesten 200.000 korona; 
4. a czemétei szanatórium 6000 korona; 
5. a tanítónők otthona Kolozsvártt 
16.000 korona; 6. a debreczení tanítók 
árvaháza 1 75.000 korona; 7. a kecske-
méti tanítók árvaháza 150.000 korona; 
8. a kalocsai tanítók árvaháza 100.000 
korona; 9. a munkácsi internátus 
60.000 korona; 10. a Ferencz József 
Tanítók Háza 208.000 korona. 

A tíz épület értéke tehát legcse-
kélyebb becsléssel is báromnegyed millió 
koronát képvisel, sőt ha leszámítjuk 
belőle a nyugdíj-alapból épített két 
árvaházat és a munkácsi állami költ-
ségen szerzett internátust, még mindig 
félmillió koronánál jóval nagyobb összeg 
az, melyet a tanítók tisztán társadalmi 
úton gyűjtöttek össze közös czéljaikra. 

Nagy és jelentékeny összeg ez, ha 
Lapnak 40-ik száiuálioi két melléklet ran csatolva. 
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tekintetbe veszszük, hogy mindez az 
alkotás a legutóbbi évek eredménye és 
hogy ezt a szerény fizetésű tanítók 
létesítették. Társadalmunk egyik osztálya 
sem versenyezhet velünk, még a vasu-
tasok is, kik gyermekeik neveltetése 
végett már négy hatalmas internátust 
létesítettek Szegeden, Kaposvártt, Iglón 
és Szatmárnémetiben, aránylag hátrább 
állanak. 

Pedig a hazai tanítóságnak nem ezek 
az épületek az egyedüli alkoltásai a 
legutóbbi évek alatt. Mindnyájan tudjuk, 
hogy az ország minden részében vannak 
tanítóegyesületek, melyek főkép segé-
lyezésekre jelentékeny alapokat gyűj-
tenek össze. Az Eötvös-alap és a róm. 
kath. tanítók segély-alapja ma már 
számottevő tényezők és nem egy vidéki 
tanítóegyesület is rendelkezik 20— 
50.000 korona tőke fölött. Körülbelül 
10 évvel ezelőtt összeszámítottam ezek-
nek az alapoknak értékét, a mennyire 
nyilvánosság elé jöttek és már akkor 
közel egy millió korona volt a vég-
összeg. Csaknem biztosra mondhatom, 
hogy ez az összeg azóta jóval nagyobb, 
bizonyosan felül van az egy millió 
koronán, sőt a házak értékét is beszá-
mítva, megközelíti a két milliót, mely 
esetben a magyar tanítók tőkésített 
vagyona ma már oly nagy, hogy minden 
egyes tanítóra legalább 70 korona meg-
takaríthatást számíthatunk. 

A legnagyobb büszkeségünk termé-
szetesen az országos nyugdíj-alap, mely-
nek tőkéje jelenleg körülbelül 27 millió 
korona (azaz ezer korona minden egyes 
tanítóra). Ezt is a tanítók kezdemé-
nyezték és a tanítók filléreiből gyűlt 
össze, hog}r most a legerősebb kapocs 
legyen az ő összetartásukra. 

ürömmel és büszkeséggel tekint-
hetünk ezekre a tényekre. A néptanítók 
anyagi helyzetének emelésére szolgál 
mindegyik azokkal a milliókkal együtt, 
melyeket a hatóságok és társadalom a 
legkülönbözőbb czímeken ju t ta tnak a ta-

nítók javára és egyúttal ezek a legbizto-
sabb zálogai a szebbjövőnek. 10—15 évvel 
ezelőtt a közoktatásügy hatalmas föl-
lendülése daczára a tanítók anyagi 
helyzete igen kevéssel és csak a nagyobb 
városokban volt különb, mint 1868-ban; 
ma a 300 forintos fizetés szomorú rit-
kaság, az átlag 600 forintnál több és 
a tanítók fizetésére fordított összegek 
(a lakást nem is számítva) értéke leg-
alább 50 millió korona. Emelkedünk, 
kétségkívül, hatalmasan emelkedünk. 
És mert írva van, hogy csak az első 
millió megteremtése nehéz, a többi 
jóformán magától nő, az a tanító-nem-
zedék, mely rövid másfél évtized alatt 
összegyűjtötte az első milliót, biztosan 
számíthat arra, hogy a jövő század 
végével a tanítók társadalmi alkatásai-
nak összege már legalább a nyugdíj-
alap jelenlegi tőkéjével egyenlő összeg 
lesz és ennek a nagy összegnek meg-
felelően nagyobb lesz a tanítói kar 
tekintélye és önérzete is. Mert el kell 
jönnie annak a kornak is, midőn nem 
fölülről várunk mindent, hanem hatal-
munk lesz nemes óhajunkat önerőnk-
ből megvalósítani. 

Legyen is, mert megállapodnunk még 
nem lehet. 27.000 tanító gyermeke 
közül nem egypár százról kell gondos-
kodni csupán, mint jelenleg vagy a 
legközelebbi jövőben tehetjük és külö-
nösen szükséges lesz a leányinternátusok 
létesítése is. Kell továbbá, hogy segély-
alapjaink ne csak könyöradományokat 
nyújtsanak, hanem egyes esetekben 
esetleg oly összeget is, melyből sze-
rényen megélni lehet. Kell, hogy a 
magyar tanítóságnak legyen beteg-
segélyző és temetkezési alapja, sőt 
legyen közpénztára is valamely pénz-
intézet alakjában építkezései és más 
vállalatai előmozdítására. Szükséges, 
hogy a pedagógiai irodalom belterjes 
műveltetése czéljából nagyobb összegek 
álljanak rendelkezésünkre; szükségesek 
alapítványok a tanulmányi utak lehe-
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tővé tételére és a kartársi összejöve-
telek megkönnyebbítésére. 

Tenni való tehát van még elég és 
marad utódainkra is. Ne nyugodjunk 
meg ezért az elért sikerekben bízva, 
hiszen ma a folytonos haladás félbe-
szakítása egyenlő volna a visszaeséssel. 
Maga a Ferencz József Tanítók Háza 
is, melynek föntartásáról e lap mult 
számában volt szó, munkára int. De 
legyünk nyugodtak. Most már tudjuk, 
hogy ez a nemzedék dolgozni tud. Az 
alap megvan, érezzük, hogy emelkedünk. 

(Budapest.) György Aladár. 

= Orsz. közoktatásügyi tanács. A köz-
okt. tanács állandó bizottsága két havi tár-
gyalás után befejezte a tanító- és tanítónőintéze-
tek tanterveinek módosítását. Alapjául azok a 
tantervek szolgáltak, a melyeket a tanács még 
1894-ben készített és a közoktatásügyi minis-
ter jóvá is hagyott, de életbe nem léptetett. 
A tanács munkába vette már a.tantervi uta-
sításokat is, melyek elkészítésével, fölkórt szak-
férfiak munkálkodásai alapján, külön szakbizott-
ság foglalkozik. — A közoktatásügyi tanács már 
a helyesírásnak a Népnevelők Budapesti Egye-
sülete kezdeményezte egyöntetűvé tételével is 
foglalkozott. Riedl Frigyes előadó ismertette 
az egységes helyesírás tervezetét, melyet Si-
monyi Zsigmond foglalt egybe. Riedl Frigyes 
általánosságban helyeselte Simonyi tervezetét, 
azonban kijelentette, hogy az ő informácziója 
szerint az Akadémia a legközelebbi időben, 
tehát már a jövő évben, újra kiadja helyes-
írási szabályzatát — revideálva. Indítványozza, 
hogy várják be az Akadémia döntését. Hein-
rich Gusztáv azonban — nagyon helyesen — 
rámutatott arra, hogy az Akadémia ezt már 
időtlen idők óta igéri; az egységes helyesírás 
égetően sürgős, ne várjanak semmit, nyomas-
sák ki a javaslatot és tárgyalják le. Halász 
Ferenczet Riedl Frigyes azon előterjesztése, 
hogy az Akadémia dönteni fog nemsokára, 
igenis, gondolkozóba ejtette, azonban meghaj-
lik Heinrich Gusztáv érvelése előtt, a ki bizo-
nyára ismeri a helyzetet s tekintve azt a kö-
rülményt, hogy a népiskolai tanterv revideálva 
van s a népiskoláknak új olvasókönyvekre van 
szükségük, szükséges az egységes helyesírás 
kérdését minél előbb megoldani. A tanács 
végre is abban állapodott meg, hogy Simonyi 
Zsigmond javaslatát kinyomatja, megküldi a 
tagoknak és tárgyalni fogja s kimondotta az 

egységes helyesírás kérdésének sürgős voltát, 
de egyszersmind azt is, hogy a megalkotandó 
egységes helyesirás a középfokú iskolákra is 
kötelező legyen. — A közoktatásügyi tanács leg-
közelebb az osztott népiskolák tantervéhez be-
érkezett tanító-egyesületi vélemények revideálá-
sával fog foglalkozni, ezt fogja követni a fel-
sőbb leányiskolák reformterve, ezzel egyidő-
ben tárgyalják a középiskolai tantervek uta-
sításait, melyeken most az egyes albizottságok 
dolgoznak. — Az osztott iskolák tantervét a 
minister nagyon sürgeti, mert a jövő iskolai 
év elején okvetetlenül életbe akarja léptetni; 
ugyancsak ekkorra akarják kiadni az új he-
lyesírási szabályzatot is. 

Nevelési félszegségek. 
Úton, útfélen halljuk egy-egy elkeseredett 

apától és anyától azt a tömör, de sokat 
mondó, szinte szokássá váló panaszt: „Ezek 
a mai gyerekek!" „Mennyivel jobbak voltak 
a régi gyermekek a mi időnkben !" „Mi szó-
fogadó, engedelmes, törekvő s az öregeket 
tisztelő gyerekek voltunk, hanem ezek a mos-
taniak!" stb. Valljuk meg, igen-igen sokszor 
csak szokásos lamentáczióknak tartjuk az 
efféle kifakadásokat s nem tulajdonítunk 
nekik jelentőséget, nem kutatjuk mélyebben 
az okait e panaszoknak. Pedig érdemes volna. 
Határozottan meg lehet ugyanis állapítani, 
hogy a mostani gyermekek általános erkölcsi 
állapota, a szülők iránti tisztelet, az öre-
gekkel szemben való kegyeletes meghajlás, 
a szolgálatkészség, szelid engedelmesség, ke-
délyesség, naiv hit, vallásosság, munkásság, 
munkakedv, jelentékenyen alacsonyabb színvona-
lon áll, mint ezelőtt csak két-három évtized-
del is. De nyomban, nehogy valaki csak egy 
perczig is félreértésben maradjon, megállapít-
hatjuk azt is, hogy ezeknek a bajoknak az 
oka nem a gyermekekben van; vagyis a 
szegény gyermekeket az ő lelkiismeretük ter-
hére ezekért a bajokért vádolni nem lehet. 
De maga a baj annyira evidens, a hiba 
annyira feltűnően megvan, hogy azok ellen 
a küzdelem bizonyos vonalakon az izlés, a 
szépérzék, a kedély nevelése Wlassics minis-
ter korszakalkotó kezdeményezésére már meg 
is indult. 

A mai generáczió erkölcsi és szívbeli nívójá-
nak alacsonyabb fokáért a dolog természeténél 
fogva okvetlenül az előző nemzedéket, a mos-
tani szülőket és nevelőket kell felelőssé tenni, 
s ha a javulás útját meg akarjuk találni, föl-
tétlenül számolnunk kell az életviszonyok vál-
tozásával is, a nélkül, hogy ezt, mint főokot 
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figyelembe vennünk szabad volna: mert a 
mennyiben a változott életviszonyok a neve-
lést megnehezítették, a nevelés módjainak kel- I 
lett volna alkalmazkodniok a változott viszo-
nyokhoz. 

Távol legyen tőlem, hogy e'n itt e czikkely ke-
retében mindazokat a téves nevelési eljáráso-
kat, a gyermeknevelésben elkövetett baklövé-
seket fölsoroljam, a mik megannyi tényezői 
az általános állapot előidézésének: de általá-
nosságban akarok utalni arra a ferde irányí-
tásra, a mi a gyermeket csecsemő korától 
kezdve föl az egyetem kapujáig vagy az élet-
pálya-választás küszöbéig vezeti. Magyarország 
lelkes néptanítóié lesz majd a föladat, hogy 
(kiki a saját tapasztalataival) e ferde irányza-
tokat minden megnyilatkozásukban megszív-
leljék, fölismerjék, följegyezzék, s a jövő nem-
zedék helyes irányba terelendő nevelése érde-
kében értékesítsék. 

A mai gyermekvilágnak nem hibáit fogom 
itt fölsorolni, hane 11 azon erények sorozata 
után igyekszem tárgyamat megvilágítani, a 
melyek az ifjúságban apadófélben vannak. 

Kezdjük a szülők iránti tisztelet és enge-
delmességgel. 

Hogy ezzel az erénynyel a szülők nem nagy-
képűsködni akarnak s hogy nem az öregek 
hiúsága követeli ezen erény mentül magasabb 
fokra való kifejlesztését, hanem ez társadalmi 
szükség, a családi életet föntartó természeti 
törvény és ezen erények virágzásához szoro-
san fűződnek az emberi szív legnemesebb ér-
zelmei : szülőföld és hazaszeretet, az összetar-
tozandóság érzelme stb., bővebben magyarázni 
nem kell. De azt se kell, hogy ezt az erényt 
maguk a szülők rontják le, vagyis inkább 
maguk a szülők az okai, hogy nem fejlőd-
hetik ki a szó legnemesebb értelmében, az 
által, hogy a gyermekeikkel való bánásmódban 
a két szélsőségben kalandoznak, t. i .: vagy 
egyáltalán nem ereszkednek le gyermekeik 
lelki világához, nem keltik föl bennük a sze-
retet érzelmét, nem ébresztik föl szivükben a 
tiszteletet önmaguk iránt szeretetükkel, példa-
adásukkal ; mert gyermekeikkel alig érint-
keznek, bűnbakul a nehéz életviszonyokat és a 
modern élet ezer gondját hozva föl, vagy pedig 
egész valójukat föltárják gyermekeik előtt; 
önmaguk lerántják magukról azt a lepelt, azt 
a nimbust, a minek minden szülőt takarnia 
kell gyermeke előtt. A szülök apró-cseprő 
emberi gyengéi, emberi hibái, a miket el kell 
rejteni a gyermek előtt, a szülőt közömbössé 
teszik a gyermek előtt; az emberi szenvedélyek 
és indulatok, miket a szülő leplezetlenül 
mutogat, láttat gyermekével, a kinek éles 
látóképességében, mélv megfigyelésében, ha-

talmasan működő fantáziájában és Ítélőképes-
ségében legtöbb szülő nem hisz vagy ha 
hisz is, de azt nem hiszi, hogy a gyermek az 
ő gyöngéit is észreveszi, indulatait átérzi: 
lerontják a tiszteletet, hidegebbé teszik a sze-
retetet és hnz.ugsággá változtatják a tanító és 
nevelő szavát, a ki a szülőben a gyermek leg-
szentebb kincsét, a jóság, a szelídség, a sze-
retet, a gondoskodás, a szorgalom és az eré-
nyek kútfejét magasztalja. íme a szoros össze-
függés a szülői ház és az iskola között, de 
egyúttal egyik magyarázata annak is, hogy 
az iskolának mért nincs sokszor nevelő 
hatása. 

Nagy, és minden eszközzel, főleg a szülők 
leplezetlen, őszinte fölvilágosításával ostrom-
laudó hiba, félszegség az a szülői ház nevelé-
sében, hogy a szülők gyermekeiknek teljésen 
közibe keverednek, velük, előttük mindenről 
tárgyalnak, szenvedélyeiknek, indulataiknak 
gyerekeik előtt szabad folyást engednek, sza-
vaikat meg nem válogatják, vagy azon bal-
hiedelemben, hogy a gyermek annál intelli-
gensebb és edzettebb lesz az életre, mentül 
többet tud, lát és tapasztal az életről, vagy 
tudatlanságból, könnyelműségből. 

Ez a gyerekek közé keveredés főleg a 
nagy városokban ijesztő kinövéseket mutat, 
olyanokat, a mik ellen már nemcsak a taní-
tóknak, hanem a hatóságoknak is küzdeniök 
kell. Ilyen a gyermekeknek a szülőkkel való 
együtt mulatozása, a gyermekek korcsmába 
vitele. Ez ellen már a vallás- és közoktatás-
ügyi minister adott ki rendeletet, törvény-
hatóságok dicséretes buzgósággal szabályren-
deleteket alkottak ; ilyen a budapesti anyák, 
apák egy részének ama méltán megbélyeg-
zésre érdemes szokása, hogy csecsemő és ser-
dületlen gyermekeiket magukkal kávéházakba, 
nyilvános mulatóhelyekre elviszik: s ott bete-
kintést engednek a gyermekeknek az emberi 
szenvedélyek izzó kemenczéjébe. 

Ez a tekintet kiperzseli a gyermek szemét, 
elvakul tőle a szem üdesége, feltikkad a szív 
harmata, oda lesz az ifjúság zománcza. 

Az embert szenvedélyek, indulatok, félszeg-
ségek nélkül elképzelni nem lehet, de arra 
az értelmi nivóra minden szülőt föl kell emelni: 
hogy soha se felejtkezzék meg magáról, mi-
kor gyermekeinek ártatlan tekintete rajta csüng. 
Kiáltó félszegség a gyermekek nevelésében, 
a mi a gyermek szerénységének, szelídségének 
kifejlődését lehetetlenné teszi, az, hogy a 
gyermt-ket nem igyekszünk egyszerűségben 
nevelni s önmaga lehető kiszolgálását meg-
engedni : a szolg< datlcészségre rászorítani. E 
tekintetben már erősen konkurál az iskola i* 
a szülői házzal. Figyeljék csak meg a tanítók, 
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hányszor dédelgeti az iskola azt, a mit termé-
szetes fejlődésére kellene hagyni s dédelgetés 
nélkül hagy olyat, a mi ezt megérdemelné. 
A szolgálatkészség nagy erény, a szolgálat-
készség minden egyes kis cselekedete a gyer-
meknél képletesen szólva takarékpénztári betét 
egy nagyobb erényre, a kötelességérzetre és 
az önzetlenségre. Az iskola és a szülői ház 
együtt nem fordítanak elég gondot ezen 
erényre sem; látjuk a következményekből, 
gyermekeink nem szolgálatkészek. Pedig ebből 
az apróságból fejlődik még az önfeláldozás 
szép erénye is. 

Hogy micsoda apró, ezernyi ezer mulasztás az, 
a mi ezeket az álapot.okat előidézi, részletezni 
itt nincs hely, csak példaképen hozom föl azt, 
hogy százszor láttam szülőt, a ki lefújta gyer-
meke szolgálatkészségét azzal: „liagyd fiam, 
tnajd a szobalány behozza /" stb. De ilyenkor 
mindig eszembe jut annak az angol lordnak 
a fia. a kit személyesen ismertem Nizzában, 
a ki katonáskodott Előindiában és mikor az 
apja kocsisa megbetegedett, affektáczió nélkül 
felült a hátulsó kis ülésre s vitte apját anyját 
körül a városba, látogatásokra s maga szépen 
kint ült és fogta a gyeplőt. 

így mehetnék végig még olyan erényeken, 
a melyeknek fejlesztését a szülői ház elhanya-
golja, az iskola pedig, kiindulópont nélkül 
ncm bírja ápolni: és oda konkludálok, hogy 
az a vád, a mit valószínűen a szülők panaszai 
után a társadalom és a kor az iskola ellen álta-
lánosságban emel, hogy az iskola nem nevel, 
csak tanít, első sorban a szülői házat érinti, 
mert a nevelés dolgában neki könnyebb a 
feladata, mint az iskolának. 

A tanítóság óriási szolgálatot tenne a ma-
gyar népnevelés ügyének, ha e terén való 
tapasztalataival első sorban a sajtó útján oda 
törekednék, hogy a szülőket felvilágosítsa, 
azoknak félszegségeit, e téren való hibáit ki-
mutassa: e kérdést állandóan napirenden tartsa, 
egyes eseteket pedagógiai alapon, olyan helyen 
tárgyaljon, a honnan a szülőnek kezébe kerül, 
hogy elolvassa, vagy fülébe jut, hogy hallja, a 
nép között pedig, a mely legjobban rászorul e 
tekintetben a támogatásra, felolvasásokon, ol-
vasó-körökben csináljon az ügynek propagandát. 

(Budapest.) Mosdóssy Imre. 

A tanító mint mentő. 
A közegészségügyet szabályozó 1876. XIV. 

törvényczikk a 4-ik szakaszban a balesetekben 
való segélynyújtást írja elő s a 42. §-ban 
azt mondja, hogy az ide vonatkozó „főfigyel-
met érdemlő szabályok a népiskolákban 
tanítandók." 

Igazán, csodálni lehet, hogy ezt az áldásos 
és humánus törvényt huszonhárom év alatt 
végre nem hajtották. Széli Kálmán, mint 
belügyminister, e törvényt életbeléptetendő 
s a mentés ügyét országosan szervezendő, 
november 18—19-re Budapestre országos 
kongresszust hivott össze, mely kétnapi 
tanácskozás után egyhangúlag kimondotta: 
1-ször a mentés oktatása az ismétlősöknél 
kötelező tantárgy legyen; és 2-szor jövőre a 
tanítóképzőkben is kötelező tantárgy legyen 
úgy, hogy minden végzett tanítóképző-intézeti 
növendék egyben szakértő mentő is legyen. 

Új teher, új feladat vár tehát a jövő 
tanítónemzedékre! 

De édes teher és nemes feladat, mert a 
leghumánusabb ügyben, a szerencsétlenek és 
szenvedők fájdalmainak enyhítésében, élet-
mentésében fog fáradni. Van-e érző szívvel 
bíró embere a hazának, ki készszivesen nem 
nyuj tana segélyt a szerencsétlenségben levőknek ? 

Nem kell aggódni, vagy éppen megijedni 
ez új teher miatt. Nem lesz az fárasztó, nem 
lesz az terhes sem az iskolában, sem az 

j életben. Az iskolában alig fog valami időt 
és szorgalmat kívánni; e csekély fáradságában 
lelkesítse, erősítse a tanítóképzőintézeti nö-
vendéket ama gondolat, hogy oly tudományt 
és ismeretet sajátít el, melylyel az embernek 
e földön legdrágább kincsét, életét menti 
meg; és kint a tanítói pályán, a gyakorlati 
életben sem lesz nehéz és terhes, sőt könnyű 
és kedves; mert melyik müveit ember nem 
érzi felebaráti és hazafias szent kötelességének 
a családnak a családapát, a hazának a hazafit 
megmenteni ? Es kit nem töltene el büszke-
séggel és édes gyönyörrel a gondolat, hogyha 
csak egy kenyérkereső családapát, csak egy etlen-
egy hazafit is megment a korai haláltól, 
vagy a mankótól ? 

Nem teher, de édes, szent foglalkozása lesz 
ez a tanítói karnak. 

Magyarország hazafias és munkás tanítói 
kara örömmel veendi hírül ezen új és nemes 
hivatását s büszkének fogja magát érezni, 
hogy a törvényhozás és a nagym. kormány 
az ő vállaira rakja ezen leghumánusabb 
ügyet, a falusi nép megmentését balesetekben. 

A fent idézett törvény egyenesen előírja a 
i mentés ismereteinek oktatását a népiskolák-

ban. Ki teheti ezt jobban, hívebben, mint 
épj)en a tanító ? Teszi állásánál, hivatásánál 
és szakértelménél fogva. De a mentés magasz-
tos munkáját is ki végezhetné jobban, mint a 
tanító, ki ehhez elég értelemmel és ügyesség-
gel bír s folyton a községben tartózkodik, 
tehát mindig kéznél van, a lakosságot ismeri 
és érdeklődik minden iránt. 
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A rendszeresített mentés sehol sem oly 
szükséges, mint faluhelyen, kivált ott, hol se 
orvos, se gyógyszertár nincs. Falun sok, nagyon 
sok ember pusztul el baleset következtében, 
mert míg a távollevő orvos előkeríthető, a 
szerencsétlen vagy elvérzik, vagy sebe üszö-
ködésbe megy át s így biztos halál fia, holott ha 
szakértő mentő lett volna kéznél, ez nemtörténik. 

Sok embert lehet így megmenteni a családnak 
és drága magyar hazánknak, azért megbecsül-
hetetlen a mentés ügyének országos szerve-
zése, melyet a szenvedők forró könyei s a meg-
mentettek hálaimái fognak megjutalmazni ama 
nagylelkű ministernek, ki ezernyi dolga és gondja 
mellett még a szerencsétlenekre is gondol. 

Nagy és nemes feladat vár tehát jövőben 
a tanítói karra. Es a tanítói kar emberül 
meg is fog felelni ezen humánus, a felebaráti 
szeretet parancsolta feladatnak, mert jól 
tudja, érzi azt, hogv az ő hivatása nemcsak 
a nép oktatása, hanem annak mindenképen 
való boldogítása is. 

Nem hiszem, hogy volna, vagy idővel lenne 
a magyar tanítói karnak oly tagja, ki nem 
szívesen venné e megtisztelő bizalmat, vagy 
a ki ezért külön jutalmazást várna, tekin-
tetbe véve azt, hogy a magyar törvény-
hozás s a kormány űjabb időben oly sokszor 
adta és adja fényes jelét nagylelkűségének 
és jóakaratának a tanítók iránt, hogy éppen 
a tanítók vennék fájdalmasan, ha nem reájok 
háríttatnék ezen humánus intézkedés, mely 
a tanítónak csak tiszteletét és tekintélyét 
fogja emelni a nép előtt, mely hálás örömmel 
fogja látni, hogy a tanító nemcsak gyerme-
keit oktatja, de a szerencsétlenség perczeiben 
ő az első, a ki segélyt nyújt és életet ment. 

(Kis-Oroszi.) Ambrus József. 

Kell-e az osztatlan iskolának 
külön tanterv? 

Harminczkét éven át tanítóskodom. Taní-
tottam az osztatlan iskolánál, osztottnál is; 
oktattam a rám bizott ifjúságot saját anya-
nyelvén, tanítok most nem magyar ajkúakat 
magyar nyelven. Van tehát némi jogosultságom 
arra, hogy a kérdésben levő tárgy hozszóljak. 

A kérdést már eddig is meglehetősen össze-
bonyolították, hogy boldog és boldogtalan ír, 
felolvasásokat tart a kérdésről a nélkül, hogy 
világosan kimondaná, micsoda tantervről akar 
beszélni, írni és felolvasásokat tartani. Min-
denik a maga részéről tudja is, hogy mi legyen 
az ő tanterve, de ez az eszméje nem össze-
vágó azzal az eszmével, melylyel a másik érte-
kező, a hozzászólók egyike az általános tan-

tervre gondol, a melyben csak a főirányok 
legyenek megszabva; a másik a részletes 
tantervre, melyben majdnem minden egyes 
fogalom ki van jelölve a maga helyén. 

Ebből következik, hogy ha a dolgot jobb 
megvilágításnál figyeljük meg, akkor vesz-
szük észre, hogy voltaképen mindenkinek igaza 
van, de csak az ő nézőpontjáról. De ezzel nincs 
a kérdés tisztázva. 

En azt hiszem, hogy Földes Géza is az ő 
fejtegetéseiben csak az általános tantervre 
gondolt és akkor igaza van ; másként nem volna 
egész érvelésében egyetlen egy találó szó sem. 

Ember János minden boldogulást csak a 
múdzeres utasításoktól és vezérkönyvektől vár. Ha 
ez volnaaa fő, akkor tanterv nem is kel-
lene, avgy az eddigi is jó volt, csak jobb 
utasítások és vezérkönyvekkellenének. De ezzel 
mégis közelebb jött a kérdéshez. 

Más oldalról közel áll a dolog velejéhez dr. 
Weszely Ödön a Magyar Nemzetben. Ö min-
dent a jó felosztástól vár. Ebben a felosztás-
ban volna „a siker titka!" Igen, igen, az fö-
lötte szükséges, hogy az osztatlan iskolában 
működő tanító tudja a tantárgyakat, az időt, a 
tananyagot, a tanulókat, a feladatokat jól fel-
osztani. De ez megint egészen más kérdés. 
A tanterv alkotásánál az a fő, hogy mit és meny-
nyit kell venni tananyagul, a mit azután az 
egyes osztályokra jól lehessen felosztani! 

Véleményem szerint nagy tévedés azt hinni, 
hogy ugyanazt az anyagot, melyet hat tanerő 
dolgoz föl egy iskolai évben, egy tanerőnek 
is fel lehet dolgoznia. És ha egy embernek 
lehetetlen annyit feldolgoznia, mint hat em-
bernek, milyen legyen ,z egységes tanterv a 
12.000 osztatlan iskola számára, szűkebb avagy 
tágasabb a többi osztott tanintézet miatt? 
A jobbmódű gyermekek az osztott iskolából 
maradjanak hátra az osztatlan iskolába való 
iskolások miatt, avagy az utóbbiak agyon-
dolgozzák magukat az elsők kedvéért ? 

Szerintem a dolog így áll: Szükséges egy 
általános tanterv, a mely csak a főirányokat 
szabja meg: miféle tantárgyak és miért veen-
dők fel az elemi iskolába? De azután ugyan-
ezek a tantárgyak más-más terjedelemben, más-
más részletezéssel veendők fel az egyes rész-
letes tantervekbe az osztott, részben osztott és 
osztatlan iskolák részére; és megint más és 
más lesz a kiválasztás ott, a hol ezen isko-
láknak az egyik vagy másik kategóriája a 
tanulókat nem az anyanyelvükön, hanem más 
nyelven akarja tanítani.* 

(Bnzin.) Ziymundík János. 

* Erről a kérdésről oly magvas közleményeknek 
is tér t nyitunk, a melyek nem mindenben 'egyeznek 
meg a mi véleményünkkel. Szerh 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: báró Hornig 

Károly veszprémi püspöknek, a ki az egyházi 
főhatósága alá tartozó róm. kath. iskolák föl-
szerelésére 339 frtot adományozott; gróf 
Iíaller Péter darlaczi nagybirtokosnak, a ki a 
Darlaczon létesítendő áll. isk. czéljaira egy 
beltelket adományozott; Baltazár Jánosnak, 
a gyapjúi áll. el. isk. gondnokság elnökének, 
a ki a nevezett iskola czéljaira 100 frtot 
érő épületfát ajándékozott. 

Kinevezte: Törköly József, Csikóra István, 
Váry János, Nagy Zoltán, Baal Gyula, Fülep 
Benjamin, Bodor László, Matolcsy Pál, Gecse 
Teréz rimaszombati közs., Timkó Mihály és 
Fekete Mihály rimaszombati róm. kath. el. 
isk. tanítókat, illetve tanítónőt a rimaszombati 
áll. el. népiskolához r. tanítókká, ill. tanító-
nővé ; Faies Irén oki. tanitónőt az óléczei áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Nemes Lajos 
zemplénvármegyei kir. tanfelügyelőt jelenlegi 
minőségében és jelenlegi állomáshelyén való 
meghagyása mellett a VII. fizetési osztály 3. 
fokozatába; Tanazecics Szilárd oki. tanítót a 
révaújfalui közs. el. iskolához tanítóvá; Bózsa 
Károly oki. tanítót a negyedik hegykerületi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; György 
Károly és Kozma Bálint Miklós oki. tanítókat 
a fiátfalvi áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Czirbusz Endre oki. tanítót a kriványi áll el. 
népiskolához r. tanítóvá; Szegfű Lajos oki. 
tanítót a felső-muzslyai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Repay Pál oki. tanítót a mihálkai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Hidasi Sándort, 
az ungvármegyei tankerület önálló vezetésével 
megbizott kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi 
állomáshelyén való meghagyása mellett kir. 
tanfelügyelővé; Szondi Nándor oki. tanítót a 
facseti áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Gábonyi 
Flórián és Mayer Mária oki. tanítót, ill. tanító-
nőt a talaborfalvi áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá, illetve tanítónővé; Magdó Etelka 
oki. tanítónőt a kolozsi áll. el. népiskolához 
tanítónővé; Bereez Gyula oki. tanítót a török-
becsei áll. el. népiskolához r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Bossin Margit makkosjánosi 
áll. el. isk. tanítónőt a beregszentmiklósi áll. 
el. isk.-hoz; Knliszeky Ernő beregvármegyei 
kir. tanfelügyelőt Győrvármegyébe; Boldizsár 
Dénes magyarderzsi áll. el. isk. tanítót a ba-
rátmajori áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Kán Sarolta felsősófalvi áll. el. isk. tanítónőt a 
medgyesi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Szabó István boldogf-dvi áll. el. isk. tanítót 
a lugosi áll. el. iskolához jelen minőségében; 
Gerhard Katalin s.-m.-berkeszi áll. el. isk. 

tanítónőt a kapnikbányai alsótelepi áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Gáspár Gyula 
stubnya-fürdői áll. el. iskolai tanítót a mehalai 
áll. el. iskolához. 

Nyugdíjat utalványozott: Taugner Miklós 
kistelepi közs. tanító részére évi 480 fr tot ; 
Bavlovics István szklabinyai munkaképtelen-
nek talált ág. h. ev. tanító részére évi 280 
forintot; Alföldi János nagytilaji munkakép-
telennek talált róm. kath. tanító részére évi 
180 frtot; Nagy József janyapusztai kiérde-
mült r. kath. tanító részére évi 470 frtot; 
Viszkocsill János Lajos katalinfalvai közs. 
igazgató-tanító részére évi 520 frtot; Borbély 
Károly teszéri munkaképtelennek talált ág. h. 
ev. tanító részére évi 230 frtot; Zampft 
Ágoston gyögyösfői ág. h. ev. munkaképte-
lennek talált tanító részére évi 230 frtot; 
Knapp József városhidvégi r. kath. tanító 
részére évi 500 frtot; Ulreich János borbolyai 
munkaképtelennek talált ág. ev. tanító részére 
évi 340 frtot. 

Végleg megerősítette: Szeracsin Anna 
mehádiai közs. isk. ideiglenes tanítónőt jelen 
állásában. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Ivánits Alajos gyöngyöspüspöki róm. kath. 
tanító özvegye, szül. Bölcskey Anna részére 
évi 239 frtot, Ilona, Géza, Kálmán és Anna 
kiskorú gyermekeinek együtt 159 frt 32 krt. 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Horváth János volt ráborti róm. kath. 
tanító és elhalt neje Kovács Anna után tel-
jesen szülőtlenné vált kiskorú Brigitta nevű 
árvának a kecskemétibe. 

=: A (lelegácziókat f. hó 2-án nyitotta 
meg O Fölsége Bécsben. A magyar delegáczió 
nevében Szapáry Gyula gróf üdvözölte a 
királyt. O Fölsége hangsúlyozta, hogy monar-
chiánk viszonya a hatalmakhoz változatlanul 
barátságos s az európai béke föntartását biza-
lommal várhatjuk. A délafrikai háborúról azt 
mondotta, hogy kormánya szoros semleges-
ségre van elhatározva s hogy csak azt óhajtja, 
hogy ez az összeütközés mihamarább véget 
érjen. A delegácziók még a megnyitás napján 
megalakultak. Folyó hó 3-án delegátusaink 
már vissza is tértek Budapestre, mert itt ezen 
a napon kezdődött meg a kvóta tárgyalása. 

= Ministeri elismerés. Hnszka János 
liptójakabfalui ág. ev. tanító, 40 évet meg-
haladó tanítóskodás után, a valóban kiérde-
melt nyugalomba vonulván, a vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr megbízta a megye 
kir. tanfelügyelőjét, hogy hosszú és siker-
dús működéséért Hnszka Jánosnak elismerését 
kifej ezze. 
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Hun utódok. 
(Az „udvarhelymegyei általános tanítótestület8 25 éves 

jubileumára.) 

Hogy az ígéret földére lépett, 
Leverte Mózes sarui porát — 
Gyenge kobozom dalt zeng felétek 
Ti hun utódok, székely katonák, 
Kik megtartjátok e földet a honnak — 
Bár rá idegen foga vásik, 
S véditek végső szívdobbanásig. 

Bérezés hazának hős katonái 
Leboridok ím, nagyságtok előtt! 
Mert tudom azt, hogy történjen akármi, 
Nem hagyjátok el a harczi mezőt. 
A hun királyfi szelleme él még, 
Ott lakozik a szivetekben — 
Szíretek attól ver sebesebben! 

A lelkem előtt újra megéled 
Egy szent hagyomány, az ősi rege: 
Mint küzd a honért Csaba vezérnek 
Fáradhatatlan harezos serege; 
E harezosok mind a régi hősök 
Csak fegyverük nem a régi aczél — 
Náluk nagy eszmék tornája a czél. . . 

Ti vagytok e hős bajnokok itten, 
Udvarhely munkás néptanítói! 
E bérezi hazát, melynek párja nincsen, 
Ti tanítjátok szeretni, óvni . . . 
A mult titáni küzdelme megszűnt, 
Honszerző ősök a sírba tértek, 
Jövő munkáját hagyván tinéktek. 

Kitartó munka huszonöt éve 
Tekint reátok vissza a múltból, 
S semmi jutalmat nem várva értté — 
Lelkesedéssel kezditek újból. 
Erről ismer a nemzet reátok, 
Léiketek most is az ősi, szittya — 
Mely az érdemet sohse nagyítja. 

Udvarhely széknek hű magvetői! 
Munkáljatok csak javán a honnak; 
E völgyek és e bérezek tetői 
Munkáitokra dús termést hoznak. 
Tegyétek e helyt paradicsommá, 
S a székely népet földje szerelme 
Sohse eres.:ti bús idegenbe! . . . 

Hogy az ígéret földére lépett, 
Leverte Mózes sarui porát — 
Gyenge kobozom dalt zeng felétek 
Ti hun utódok, székely katonák. 
Tartsátok meg e földet a honnak 
Bár rá idegen foga vásik — 
S védjétek végső szívdobbanásig! 

(Magyar-Régen.) Naf/ij Lajos. 

Felruházás. 
„— Ki ruházta fel a mezők l i l iomát? 
Ki visel hű gondot az égi mad árra ? 
Utlan bújdosónak ki vezérli nyomát ? 
Kit nevez atyjának az atyátlan árva ? 
Él még a jó Isten, 0 engem is szeret, 
Megadja, ha kérem, a napi kenyeret. —8 

Nagyon szép kis versecske. Erősíti a hitet, 
éleszti a reményt, megnyugvást nyújt. Mert 
ha - e vers szerint is — a mezők liliomá-
nak, az égi madárnak van gondviselője: 
hogy ne lenne rajta kívül más is még a 
szegény embernek ? . . . 

Van is. 
Azért teremtett az Atya jószívű ember-

barátokat, azért ajándékozta meg őket földi 
javakkal, hogy ennek morzsáiból juttassanak 
azoknak, a kik rá vannak utalva. 

Sok-sok mindenféle czímü és czéhí jótékony 
egyesület van széles e hazában. Egyik így, 
másik úgy véli észszerűen megoldani feladatát. 

Egyben azonban mindnyájan megegyeznek. 
Abban, hogy díszes örömünnepet csapnak, 

ha 10—20—40 gyermeket ugyanannyi forint 
áldozattal — vagy akár ha kétszer annyival — 
felöltöztetnek. 

Mindenesetre dicséretre méltó dolog az 
áldozatkészség és kedves az Úr előtt, csakhogy 
a mai divatos jótékonyságnak négy nagy 
hibája van. 

Első az, hogy részletekben ruháznak. Egyik 
gyermek kap czipőcskét, másik — télre! — 
térdnadrágot, harmadik kis kabátkát stb. 
Száz felruházott között nincs három, a ki 
csakugyan felruháztatott volna. 

De persze amúgy nagyobb a szám! . . . 
Második hiba, hogy általában végtelenül 

kevés történik ezen a téren. Elenyésző cse-
kélység. Pedig szocziál-politikai tekintetből is 
tanácsos lenne, ha a szegény jobban meg-
győződhetnék az urak áldozatkészségéről. 
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Ha csak 15 millió ember fejenkint 10 
krajezárt adna évenkint erre a czélra: olyan 
összeg jönne össze, hogy egy helyen rendelve 
a szükséges holmit, legalább 15 ezer szegényt 
lehetne ellátni az olyan nagyon szükséges 
téli gúnyával. 

Mennyi irigységnek lehetne így elejét venni 
és hány veszendő lelket lehetne megmenteni?!.. 

Tudom, hogy mi tanítók sok mindenfélével 
vagyunk — nem megterhelve, hanem — meg-
bízva és százféle dologra vagyunk fölkérve. 
Ezért félve pendítem meg az eszmét, hogy 
nem lehetne-e megtennünk, hogy országszerte 
mozgalmat indítanánk a szegény iskolás-
gyermekek fátruházására ? 

Bővebb tárgyalása messzire vezetne, azért 
nem is fogok hozzá. Azonban bizom hozzá 
erős hittel, hogy a nagy nehézségeket le 
lehetne győzni. Mert kinek ne mozdulna meg 
a szíve, ha a szegény ruhátalan nyomorul-
takra gondol?!. . 

Olyan egyént kellene megnyerni a dolog 
élére, a ki erkölcsi súlyával, országos nevével 
előre biztosítaná a sikert. Mi, tanítók, bizo-
nyosan megtennők a magunkét. 

Harmadik hibája a mostani felruházási 
ünnepélyeknek, hogy 90°/o-a valóban ünne-
pély. Már t. i. a nagylelkű adakozókra, jobban 
mondva: a rendezőkre nézve. Hej, mert szép 
dolog ám az, ha ország-világ olvassa, hogy 
a girgácziai olvasó- (vagy milyen) egylet 
ennyi meg ennyi gyermeket látott el téli. 
ruhával térdnadrág! — és az összegyűlt 
díszes vendégsereget nagyságos (méltóságos ?) 
ez meg ez gyönyörű beszéddel üdvözölte. 

Hiában, csak nehéz dolog a hiúság ördögét 
legyőzve szép csöndben, kürtharsogás nélkül 
gyakorolni a jótékonyságot!.. 

Sok helyen meg is vendégelik a fölruhá-
zottakat. Szó sincs róla, szép dolog ez is. 
Hanem az egyszeri jól-lakás, illetőleg jól-
lakatás költségén jobb, czélszerübb lenne egy-
pár öltöző ruhát készíttetni. Mert ez egész 
télre való lenne. Vagy talán foltnak valót 
szerezhetnénk be a vendégeskedés költségén ? 

Hanem persze, ha az uzsonnáitatás (vagy 
vacsora ?) elmarad, akkor a mélyen tisztelt 
hölgy-rendezőség hol mutatná be a fényes 
új — toilettet ? ! . . 

Örvendetes ugyan, hogy már akad olyan 
jótékony társaság is, a mely vendégeket nem 
hí és nem is tart ünnepélyt. Hanem azért a 
lapokban szépen ott van, hogy ez meg ez a 
kör, egyesület stb. ekkor meg ekkor, ennyi meg 
ennyi gyermeket ruházott föl. A reporter 
urak ugyan élelmesek, kell is, hogy azok 
legyenek, de utóvégre ők sem lehetnek ott 
mindenütt. Hoo-yan értesülnek mégis ;oilven 

dolgokról ? Egyszerű az egész. Beküldik nekik 
az érdekeltek. 

Miért? — Mert jól esik az érző kebelnek 
a saját dicsőségéről olvasni. 

Mit is mond a szentírás ? 
— Ne tudja a te balkezed, mit tesz a jobb-

kezed. De persze, ezt nem tudhatja min-
denki. 

Negyedik és talán legnagyobb hiba az, 
hogy későre halasztják a ruha-kiosztást. 
Talán azért, hogy az a szegény gyermek 
összevissza fázlódván, jobban örüljön, vagy 
inkább le legyen kötelezve ? Vagy talán 
azért, hogy hiszen a tél úgy is csak deczem-
berben kezdődik és ők téli ruhát adnak ? 

Nem lenne szabad elfeledni, hogy az átme-
neti időjárás sokkal veszedelmesebb, mint az 
állandó egyforma hideg. Elég a betegedési 
statisztikát végignézni, hogy ez bizonyítva 
legyen. 

Egy konkrét kis történetkét mondok el 
erre vonatkozólag. 

A székesfőváros egyik, óvodával kapcsolatos 
elemi iskolájának növendékei is részesültek, 
— mint eddig is minden évben — a jószívű 
felebarátok szeretet-adományaiban. 

Volt is öröm!.. Hanem az örömbe üröm 
is vegyült. 

Heggelenkint bizony hűvösecske idők jár-
tak és szegény kis óvodás apróságok kék-zöld 
színű kezecskével, lábacskával érkeztek óvodába 
és dideregve köszöntötték az óvónénit. 

Többek között egy négyéves kis fiúcska 
is így járt. Az Isten több kis testvérkével 
áldotta meg, napszámos papája meg, bizakod-
ván egyrészt abban, hogy teljes ruhára van 
fölvéve fiacskája (czipő, nadrág, kis és nagy 
kabát), másrészt meg bizony igen nagyon 
szükecskén volt odahaza a garas, nem vett a 
szegény kicsinek semmi ruhát. 

Csak mezítlábra húzott lyukas czipőcske, 
rongyos nadrág, kabátka födte didergő ta-
gocskáit. Még inge sem volt az ártatlannak! 

Hogy örült szegényke az új ruhának már 
előre! Minden nap százszor is megkérdezte: 

— Néni, még hányszor kelünk fel addig? 
És ? . . . 
És az lett a vége, hogy éppen a ruha-

kiosztás napján temették el szegénykét. 
Átfázott, agyvelőgyuladást, — meg mit —• 

kapott és most már — nem fázik. . . 
Hogy az ilyen szomorú esetet megelőzzük, 

gondoljunk arra a közmondásra, mely szerint 
mindent a maga idejében tegyünk, mert két-
szer ad, ki gyorsan ad. 

. . . Összefoglalva már most az elmondot-
takat: 1. kevesebb gyermeket ruházzunk fel 
inkább, (^lehetőleg teljesen; czizma és téli kabát 
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azonban mindegyiknek jusson ; 2. ne ünnepélyes-
kedjünk, hanem pl. a lakmározás költségén 
adjunk minden ruhához foltnak valót; mert 
nagyon furcsa, ha a kék posztóra teszem azt 
zöld foltot vet a mama; igen, de ha ezt is 
lígy kapta a szomszédtól, mert nekik még 
foltnak valójuk sincs? 3. Semmiképen se 
halaszszuk október közepén túl a felruházást, 
mert majd úgy járunk, hogy mire elkészül a 
ruha, az, a kinek szánva volt, régen az angya-
lokkal játszadozik. Az nem baj, ha meglévén 
a téli ruha, melegebb idők járnak; nem 
veszik föl: de milyen jó az, hogy van mire 
nézni, ha hidegre válik az idő ?! Már maga a 
tudat is melegít! 4. Próbáljuk meg ezt az 
ügyet országosan rendezni. Mert bizony min-
den nagyobb városban száz számra van, a ki 
rászorul. 

Ezt az utóbbi pontot ajánlom kedves kar-
társaim szíves figyelmébe. 

(Budapest.) Horvátit János. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A A baranyamegyei általános tanítótes-

tület közgyűlésén Eeberics Imre elnök meg-
nyitó beszédében hálás szívvel emlékezett meg 
IFZassícs Gyula közoktatásügyi ministerről, ki 
a tanítók ügye iránt tanügytörténetünkben 
példátlanul álló nemes sugallatát követve, 
egy millió koronát vett föl költségvetésébe a 
Tanítók Házára. Ezután Schmidt Boldizsár 
értekezett a tanterv revíziójáról. A tanterv jó 
oldalainak kiemelése után elmondotta bírá-
latát. Szerinte a tananyag mennyisége és mi-
nőségében hiányzik a kellő mérséklet, a mennyi-
ben a művészeti és kézügyesség fokozására 
szolgáló tárgyak tanítására heti 14 óra van 
fölvéve. Eltévesztette a javaslat az énektanítás 
czélját is; mert már az első osztálytól kezdve 
zeneismeretre, kotta-olvasásra akaija a kis 
gyermekeket tanítani és a tulajdonképeni 
énekre csak az Y. és VI. osztályban kerül a 
sor. így vagyunk a rajzoktatással is. Kevesebb 
órát vettek föl és a tananyag mégis több, 
mint pl. az V. és VI. osztályokban, nehéz táv-
lati rajzokkal kell a növendékeknek megküz-
deniük, melyeknek a III. és IV. reáliskolában 
van helye és czélja. A számtanra nézve az a 
megjegyzése, hogy a IV. osztályra kevés van 
fölvéve, míg az V. és VI. osztály anyaga tiíl-
ságosan sok. Elfogadta a közgyűlés a beszéd-
értelemgyakorlatra vonatkozólag a közokt. 
tanács javaslatát. A földrajz és történelem, 
természetrajz és természettan tanításának a 
közokt. bizottság javaslata szerinti anyagát 
szintén egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 
Az énektanításnál hosszabb vita után a köz-

gyűlés elveti a bizottság javaslatát, mely a 
kottaolvasás tanításában domborodik ki," mi 
túlterhelés- és fölöslegesnek találtatott; e he-
lyett a hangfejlesztést tartja előnyösnek, a 
hazafias dalok betanításával és csak felsőbb 
osztályokban látja helyénvalónak a kottaisme-
ret legelemiebb módon való tanítását. A női kézi-
munka tananyagának tárgyalásánál bemutatja 
a pécsvidéki tanítónők egyesületének terve-
zetét, mely mindenben megfelel a czélnak, mit 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. A rajzo-
lás és torna anyagára nézve a közgyűlés a 
közokt. tanács javaslatát fogadta el. A köz-
gyűlés előadónak fáradságos ügybuzgalmáért 
köszönetet szavazott. Sálamon F. kir. tanfel-
ügyelő előterjeszti a közokt, ministernek egy 
leérkezett iratát, mely szerint a közgyűlésnek 
májusig döntenie kell abban, vájjon az osztat-
lan népiskolának kell-e külön tanterv. A köz-
gyűlés hangulatából azonnal kitűnt, hogy az 
osztatlan népiskolának külön tauterv készíté-
sének javaslata mellett fog annak idején állást 
foglalni. Tíz pereznyi szünet után Schneider 
István előadja a Tanítók Házának czélját és 
létesítésének történetét, lelkesítő szavakkal 
buzdítja a közgyűlés, illetve az egyesület tag-
jait a minister példája nyomán annak minél 
szélesebb körben való felkarolására. A hálás 
érzelem benső meggyőződésének meleg hang-
ján emlékezik meg Wlassics minister nagylelkű-
ségéről, mire nézve köszönő szavakat nem 
talál. Ajánlja a tagoknak, hogy tőlük telhe-
tőleg hozzanak áldozatot s jegyezzenek elő 
részvényeket a Tanítók Házára, mely előnyös 
fizetési föltételével a legszerényebb javadalma-
zású tanító által is betartható és előjegyez-
hető egy részvény. Ennek kapcsán indítvá-
nyozza továbbá, hogy a baranyamegyei ált. ta-
nítótestület egvetértőleg a pécsi tanítóegyesület 
és pécsvidéki tanítónők egyesületével, tegyen 
4000 koronás alapítványt a Tanítók Házára, 
mely összeget gyűjtés és jövedelmező előadá-
sok rendézésével lehetne összeteremteni. Utal 
a nőtanítók lelkes felkarolására, kik, ha az 
eszmét szivükön hordják, meg van győződve, 
hogy a gyűjtés mégegyszer annyit fog ered-
ményezni. A közgyűlés nagy lelkesedéssel tette 
magáévá az indítványt és elhatározta, hogy a 
Tanítók Házára 4000 koronás alapítványt tesz 
le 1900. jan. elsőtói kezdődő kötelezettséggel, mely 
időtől, míg a 4000 koronát összehozza, a 
4000 korona után a kamatot beszolgáltatja. 
Nyomban kiküldetett egy gyüjtőbizottság, mely 
a 4000 korona mikénti beszerzéséről fog telj-
hatalmú működést kifejteni. Egyben elnök 
részvény-aláirási ívet köröztet a gyűlés alatt, 
mely azonnal meglepő példás eredményre ve-
zetett. Salamon kir. tanfelügvelő kezdette meg 
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az aláirást és a gyűlés folyama alatt 1000 ko-
rona részvény jegyeztetett elő. Ezzel kapcso-
latban Schneider István indítványára az Eötvös-
alap támogatása czéljából szintén bizottság 
küldetett ki azon utasítással, bogy e bizottság 
kövessen el buzdítólag tőle minden kitelhetőt, 
hogy ne csak az egyesület minden egyes tagja, 
de Baranyamegye minden egyes tanítója évi 
1 frt 50 kr díjjal az Eötvös-alap rendes tag-
jául lepjen be. A volt tisztikart újra megválasz-
tották, e szerint elnök Beberics Imre, alelnökök : 
Schmidt Boldizsár és Jiédei Károly siklósi polg. 
isk. igazgató, főjegyző Borsy György. Beberics 
elnök megköszönte a tüntető bizalmat, indít-
ványozza, hogy Péterfy Sándort, a tanítóság 
érdekeinek buzgó apostolát, kitől a tanítóságra 
annyi áldás háramlott, ki lankadatlan kitar-
tással, önzetlen odaadással munkál a haza és 
tanítóság javára, az egyesület tüntesse ki tisz-
teletbeli tagsággal. A gyűlés az indítványt har-
sány éljenek közt magáévá tette. 

4- Az alsófehérvármegyei róm. kath. 
tanítóegyesület Gy.-Fehérvártt tartotta őszi 
gyűlését. Szabó György s.-lelkész a hittanból 
a negyedik parancsról tartott sikerült gyak. 
tanítást. Ezt Barts Márton gyulafehérvári ta-
nítónak a „folyók"-ról a III. oszt. tartott si-
került gyak. tanítása követte. Ezután Ma'skásy 
József gyulafehérvári tanító „A tanulók ele-
vensége és tunyasága" cz. dolgozatát olvasta 
föl. Pályadíjat Vitos Menyhért tövisi, Szász 
Károly gyulafehérvári és Bakó Elek m.-por-
tusi tanítók nyertek. A lelépett tisztikar újó-
lag egyhangúlag megválasztatott. Indítványok : 
Vitos Menyhért tövisi tanító indítványozza, 
mivel az egyesület szűk anyagi viszonyai miatt 
a Tanítók Háza költségeihez jelenleg nem 
járulhat, legalább annyit tegyünk, hogy az 
egyesület minden tanító-tagja az Eötvös-alapba 
rendes tagul lépjen be. Elfogadták. 

<) A csongrádmegyeí általános tanító-
egyesület hódmezővásárhelyi fiókköre őszi gyű-
lését nov. 19-én tartotta meg. Elnöknek egy-
hangúlag Király Károly polgári isk. igazgatót 
választották meg. Elnök elfoglalván elnöki 
székét, előterjeszti programmját, mely szerint 
ez idő szerint két nevezetes intézmény foglal-
koztatja most a tanítói világot; egyik a taní-
tókat legközelebbről érintő Tanítók Háza, a 
másik a tantervrevizió. Az elsőre vonatkozó-
lag az a nézete, hogy a kör az ügyet szívvel-
lélekkel tegye magáévá. Küldjön ki kebeléből 
egy szükebbkörü bizottságot, melynek feladata 
legyen a legszélesebb körben gyűjtést rendezni 
az ügy támogatására, úgy a helyi nagyszámú 
társasköröket, mint a vidékieket megtalálni. 
A másodikra az a nézete, hogy egy egyöntetű 
tantervre volna szükség, a mely úgy a falusi 

mint a városi iskolákra kötelező volna. Indít-
ványok során nagy lelkesedéssel elhatározták, 
hogy Wlassics Gyula ministerhez hálafeliratot 
intéznek. Úgyszintén elfogadta a gyűlés azt 
az indítványt is, hogy a hódmezővásárhelyi 
törvényhatóság és maga a város is, kerestessék 
meg az iránt, hogy más városok példájára a 
Tanítók Házára részvényeket jegyezzen. 

lx] Az esztergoinjárási róm. kath. tanító-
egyesület Esztergomban tartotta őszi rendes 
közgyűlését. A közgyűlést Pelczer Lipót egyh. 
elnök nyitotta meg, a nevelés magasztos hi-
vatásáról szóló lendületes beszédével. A kü-
lönféle hivatalos jelentések előterjesztése után 
Breisziger Ferencz képz.-int. tanár értekezett 
„az írás-olvasás tanítás új módjáról", a melyben 
a „haladj az egyszerűről az összetettre!"-féle 
ped. igazság alapján azon nézetének adott ki-
fejezést, hogy az írás-tanítást az írott kisbe-
tűk helyett a nyomott nagybetűkön kellene 
kezdeni. Az indítványozás során beadott több 
fontos indítvány mellett Hagara Antal ig.-
tanítónak a „Tanítók Háza" támogatása ügyé-
ben beadott indítványa is a jövő tavaszi köz-
gyűlésre halasztatott. A közgyűlésen jelen volt 
dr. Walter Gyula egyh. főtanfelügyelő is. 

• Az ugocsamegyei ált. tanítóegye-
sület halmi járásköre őszi gyűlését Szász-
faluban tartotta. Gy.tanítást tartottak: Szitovszky 
Sándor az elemi iskola YI. osztályában a 
természetrajzból és Sárady László a II. osz-
tályban a magyar nyelvtanból. Mindkét tanítás 
a teljesen ruthén nyelvű községben kizárólag 
magyarul tartatott. Szabó Béla tüzetesen is-
mertette az Eötvös-alapot és a Tanítók Házát; 
indítványt tesz, hogy a járáskör a Tanítók 
Házát segélyezze. A járáskör a Tanítók Há-
zára kétszáz koronát szavazott meg első segély-
ként. Egy lelkesült felhívásra pedig kimonda-
tott, hogy mindnyájan belépünk az Eötvös-
alap orsz. tanítói egyesületbe, kimondatott to-
vábbá a Magyar Tanítók Naptárának a párt-
fogása és azok kellő számú megrendelésére 
az elnök fölkéretett. Gyűlés után közebéd 
volt, melyen 14 korona 10 fillér gyűlt össze 
a Tanítók Háza javára. (P. S.) 

± A szabolcsmegyei általános tanító-
egyesület közp. választmánya legközelebbi 
gyűlésén következő intézkedéseket tett: Mult 
évben pályadíjat nem nyert ily czímü tételt : 
„A család és iskola öszhangzó működése az 
erkölcsi nevelés szempontjából" ismételve 
40 korona jutalom mellett pályakérdésül tűzte 
ki. (A munka beküldhető 1900 május l - ig 
Orsovszky Gyula elnökhöz Nyíregyházára.) 
A járásköröknek megvitatásra ezen tételeket 
adta ki: aj az I-ső osztály beszéd-értei em-
gyakorlatának kiinduló tárgykörét a szülői ház 
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képezze-e, vagy az iskola ? b) A népiskola 
V—VI. osztályában a mértan, mint külön 
megszabott tantárgy tanítandó-e, vagy az 
abból előírt tananyag a számtan tanításánál, 
a számítás megfelelő helyein volna ismerte-
tendő ? A győrvidéki árvízkárosult tanítók 
segélyezésére 3 frtot utalványozott. Az Eötvös-
alap helyi gyüjtöbizottságának jelentése sze-
rint 23 frt 78 kr állván rendelkezésre, ezt az \ 
összeget az egyesület által a Tanítók Házára 
már befizetett 100 frt alapítványi összeg nö-
velésére mint 1900. évi járulékot a központi 
pénztárba beküldeni határozta. A járáskörök 
elaökeit utasította, hogy a Tanítók Háza ja-
vára e tél folyamán felolvasó-estélyt, bált vagy 
konczertet rendezzenek, legközelebbi gyűlésü-
kön pedig az Eötvös-alap egyesület alapsza-
bályainak ismertetéséről, tagok gyűjtéséről és 
részesjegyek előfizetőiről gondoskodjanak. Sza-
bolcsvármegye tanítóit felhívni határozza, hogy 
lépjenek az Eötvös-alap egyesület rendes tagjai 
közé, tagdíjaikat pedig fizessék Bazár István 
helyi gyűjtőbizottsági elnöknél, hogy itt is 
nyilvántarthatok legyenek s annak idején ér-
dekükben egyesületünk elnöksége is megte-
hesse az ajánlatot. A Tanítók Háza ez évi 
lentartására 10 frtot szavazott meg. Eötvös 
József br. összes müveinek előfizetési felhívá-
sára nézve a járáskörök elnökeit bízza meg, 
hogy az egyesület képviseletében előfizetőket 
gyűjtsenek s végül felkérte az elnököt, hogy 
az egyesület részéről egy fűzött példányra 
mielőbb fizessen elő. 

A fogarasinegyei tanítótestület Foga-
rason megtartott évi közgyűlésén Kodrea 
György meleg szeretetből fakadó gonddal ki-
dolgozott és szónoki hévvel előadott emlék-
beszédben újította fel elhunyt érdemes kartár-
saink : Albániné-Andr issy Zsuzsánna áll. isko-
lai tanítónő és Pandrea Dániel közs. iskolai 
igazgató-tanító emlékezetét. Abel Janka polg. 
isk. tanítónő a vallásos nevelésről értekezett 
a figyelmet lekötő alapossággal. Csókán György 
a gazd. ismétlő-iskola egyévi tevékenységét 
ismertette s a gyakorlati élet szükségleteiből 
merített javaslatait a közgyűlés magáévá tette. 
Dr. Lesman Henrik járásorvos a trachomáról 
tartott szakszerű előadást, bemutatván ezen 
betegséget ilyen betegségben szenvedő iskolás-
gyermekeken. Darvas Lázár előadása és indít-
ványa alapján a testület csatlakozott a Tanítók : 

Országos Bizottságához; 100 frttal alapító 
tagja lett az Eötvös-alapnak; 1 frt 50 krral 
pedig minden egges tag a rendes tagok torába 
lépett. Az egyesület új elnökévé Pál Ferenczet 
választotta. Gyűlés végeztével a testület Végit 
Mátyás lelépő elnök vezetése mellett V ró 
Béni kir. tanfelügyelőnél tisztelgett, megkö-

szönve a tanítóság iránt táplált atyai jóindu-
latát. A gyűlést kedélyesen lefolyt közös ebéd 
zárta be. Ugyanaz nap a testület a Tanítók 
Háza javára úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényesen sikerült estélyt rendezett, mely a 
nemes czélra 100 frton felüli tiszta hasznot 
hozott. 

T A N Í T Ó K t a n á c s a d ó j a . 
Csajágliy Imre. 1. A tanítói „lakás" meg-

határozásával az 1893. évi XXVI. t.-cz. s az erre 
vonatkozó utasítás foglalkozik. Külön megsza-
bott lakbér hiányában nyugdíjügyi beszámítás 
alapjául 20%-ot szoktak tekintetbe venni. 
2.Ha önálló gazdasági ismétlő-iskolához átlépne, 
korpótlékát bizonyára ott is megkapná, mert 
hiszen a gazd. ismétlő-iskola az elemi isk. 
tankötelezettség keretébe tartozó ismétlő-
iskolának egyik praktikus fajtája. — B. J. 
On azt írja, hogy nyugdíjigényét f. évi május 
2-án, 21.465 sz. rendelettel 1303 frtra emelte 
s az azután járó 351 frt 81 kr különbözet 
fizetését 10 frt havi részletekben engedélyezte 
a közokt. min. úr; az adóhivatal azonban 
úgy értelmezi az engedélyt, hogy a fenmaradó 
összeg után, bár rendesen törleszti, késedelmi 
kamatot szed. Jogos-e, törvényes-e ez? Ren-
deleten vagy törvényen alapul-e P Eme kér-
déseire — bár önmaguktól érthetők s az 
adóhivataloktól szedett hátralékok kezelése 
körül tapasztalt eljárásból tudhatók vála-
szunk az, hogy igenis helyes a késedelmi kamat 
szedése. A m. kir. pénzügyminister úr 1892. 
ápril 23-án 29.554. szám alatt kelt körrende-
lete valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz, 
adóhivatalhoz stb a 4-dik §-ban erre vo-
natkozólag nyíltan kimondja, hogy az iskola-
fentartók vagy tanítók terhére az évközben 
követett járulékok után a külön rendeletben 
kitűzött határidő leteltétől, végre ha külön 
határidő nem tüzetett ki, a fizetési meghagyás 
kézbesítését követő 30 nap leteltétől 
késedelmi kxmat szedendő be. A késedelmi 
kamatok az idő szerint „fennálló hátralék után 
az esetben is számítandók, ha a hátra-
lék törlesztésére időhalasztás enge-
délyeztetik". — Sz. Úgy látszik, gör. kath. 
vagy gör. kel. egyházi felek, tanítókról van 
szó. Ezekre nézve a közoktatásügyi minis-
ter úr 1891. évi 15.345. sz. rendeletében ki-
mondta, hogy csak akkor mozdíthatók el 
állásaikról, ha súlyos hanyagságot, erkölcsi 
kihágást vagy polgári bűntényt követtek el. 
„Azok a tanítók — kik állásaikról jóváhagyá-
som nélkül mozdíttattak el — mondja a min. 
úr — a közigazgatási hatóságok által fog-
nak állomásaikba visszahelyeztetni, mert az 
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ily elmozdítás semmis, érvénytelen" stb. Más-
részről ugyanezen rendelet tovább azt mondja 
gör. kath. tanítóra nézve . . . vHa a tanügy 
és szolgálat érdekében feltétlenül szükségesnek 
mutatkozik, a tanítónak teljesen egyenlő java-
dalmazásé mai hasonló állásra áthelyezése nem 
kifogásolható.de az ily áthelyezések ss legyenek 
gyakoriak" . . . „Ellenben a tanítónak más 
állomásra áthelyezése akkor, midőn az állo-
mással egybekötött illetmények az eddiginél 
csekélyebbek, a tanító által élvezett illetmények 
elvonásának s így szerzett jogaitól megfosz-
tásnak tekintendő, miért is ily áthelyezés csali 
szabályszerű fegyelmi eljárás álapján 
történhetik meg". . . Jelen esetben sürgősen 
kellene a kir. tanf. úrhoz fordulniok, a ki az 
ügyet közvetetlen közelből itéllieti meg s 
hivatásánál fogva mind az iskolafentartó, 
mind a tanító részére nyújthat védelmet. Mi 
egyoldalú informáczió alapján nem tudhatjuk: 
vájjon csak az egyik félnek van-e oka pa-
naszra? — Szerb nyelvű tanító. 1. Az is-
kola telkén ültetett fa nem a tanítóé, hanem 
az iskolafentartó, illetve az iskolatelek tulaj-
donosának vagyonához tartozik. 2. A tanító 
özvegye V2 évig férje összes javadalmában, 
— tehát a szerzett korpótlék összegében is — 
részesül. 3. Az eparhiális segítség megilleti 
a tanítót, ha díjlevele is biztosítja részére a 
tanítófizetés minimumra kiegészítésnek ezt a 
módját, mely hozzájárulás az önmaguk erején 
iskolát fentartani nem képes (filiális) községek 
hozzájárulásában áll. — Y. T. Tévedés azt hinni, 
hogy egy tanító, ki önálló s életének 20-ik 
évét betöltötte, házasulása esetén nem tarto-
zik igazolni a „törvényes képviselő" bele-
egyezését. A házassági jogról szóló törvény 
(1894. évi XXXI. t.-cz.) értelmében a 24-i'k 
évét még be nem töltött házasuló — kivéve, 
ha talán 24 ik éve előtt nagykorusíttatott — 
törvényes képviselője (t. i. az atyai hatalmat 
gyakorló atya, vagy a természetes és törvé-
nyes gyám anya vagy a gyám) beleegyezését 
köteles igazolni házassságkötéskor. E nélkül 
kihirdetését sem szabad elrendelni. Ha a tör-
vényes képviselő a beleegyezést nem adná 
meg, ezt pótolhatja a gyámhatóság beleegye-
zése. Oly fontos követelmények ezek, hogy pl. 
a beleegyezés határozottan való visszavonása 
esetén a házasságkötés meg nem történhetik. — 
Horovitz Jakab. H.-M.-Yásárhely. A nyu-
galmazott állapotban elhalt tanító özvegye, 
ha ezen férjével legalább egy évig házasság-
ban élt s házasságra lépésök nem a tanító 
nyugdíjas állapotában történt, éppen oly birá-
lat alá esik az özvegyi segély kiszabását illető-
leg, mint a tényleges szolgálat közben elhalt 
tanító özvegye; nevezetesen az elhalt férj leg-

utolsó beszámítható fizetésének 600 forintjáig 
emez összeg 50°/o-át, az azon felül levő rész 
után pedig 20%-át kapja özv. segélyképen. — 
A. Gy. Forgácsfalva. 1. Ha már beirta, 
köteles is tanítani őket. 2. Nem törülheti ki. 
3. A beirás alkalmával kellett volna meg-
gondolni s a hatóságot megkérdezni. 4. Hely-
telen eljárás kitérdepeltetni és bezárni a gyer-
meket, a nélkül, hogy felügyelne rá a tanító. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Péterfy Sándor ünneplése. Az Eötvös-

alap új szabályzatai értelmében e hó 28-áu 
újjászervezkedik. Elnököt és tiszti kart is vá-
laszt. Nincs semmi kétség benne, hogy az új 
elnök ismét Péterfy Sándor lesz, bár ő maga, 
fáradtságára és gyengélkedésére hivatkozva, föl-
mentetni kéri magát e tiszt alul, melyet az 
egyesület alakítása óta immár csaknem 25 éven 
át visel. De ki is gondolhatna másra, mint 
Péterfyre, az egész nagy intézet kezdeménye-
zőjére és megteremtőjére, épp abban az évben, 
midőn a Tanítók Háza létesült, épp abban a 
hónapban, midőn a pénztáros elégedetten je-
lenti. hogy pár hét alatt mintegy 8000 forint 
készpénz folyt be s mindenfelől csak az erősö-
dés és izmosodás jelei mutatkoznak? Péterfyt 
egyhangúlag fogják ismét elnöknek választani 
s a lelkesedés zajában el fog némulni az ő tilta-
kozó hangja is. De a magyar tanítók e választás-
sal nem akarnak megelégedni. Akarják és akarja 
mindenki ellenmondás nélkül, hogy az Eötvös-
alap közgyűlése egyúttal ünnepies tüntetés 
legyen Péterfy mellett. Nem Péterfynek, de 
szüksége van erre a tüntetésre a tanítóságnak. 
A mindennapi élet rideg eseményei között a 
közélet terén működő embereknek ünnepnapra 
is van olykor-olykor szükségük. Ez ünnepnap 
lesz a tanítóságnak a Péterfy jubileuma. 
30 évvel ezelőtt kezdette meg működését 
Péterfy, mint fiatal tanító, az 1870-iki egye-
temes tanítógyülés előkészítésénél. Pár évvel 
ezután alapította meg az Eötvös-alapot és ki 
merné mondani, hogy ő csak kezdeményezője 
volt a nemes eszme megvalósulásának, csak 
szónokolt és írt! Ezer és ezer özvegy és árva 
nyilt tanúbizonyságot tesz nagy lelkéről. S 
midőn már évtizedeken át dolgozott és pihennie 
joga lett volna, páratlan buzgalommal járta 
végig a vendéglősöket, hogy a tanítók szegény 
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gyermekeinek élelmet szerezzen. Maga az az 
egy tény, hogy egy őszszel 102 tanuló számára 
koldult össze személyesen ebédet, unikum a 
mi jótékonysági munkánkban és teljesen elég 
arra, hogy nevét megörökítse. S ö még többet 
tett. Megalkotta a Tanítók Házát, a magyar 
tanítók közszellemének ezen egyik legfontosabb 
oszlopát. Mit adjon mindezért Péterfynek a 
tanítóság? A budapesti tanítók nem mellőzik 
el ez alkalommal sem a szokásos szeretetado-
mányokat: megörökítik nevét a Tanítók Há-
zában, albumot adnak az összes fővárosi taní-
tók sajátkezű aláírásával, 1896-ban lefestett 
arczképét elhelyezik a Tanítók Házában, lesznek 
üdvözlő küldöttségek, ünnepi lakoma a Vigadó 
nagytermében. Bizonynyal sikerülni fog mindez 
és a vidéki tanítók is megtoldják ezt saját al-
bumaikkal és üdvözlő irataikkal. De mind en-
nél tehetnek többet is. Beák Ferenczet egykor 
nagyságának elismerése jeléül kivétel nélkül 
minden megye megválasztotta táblabirájának: 
Péterfyt is megtiszteli a tanítóság bizonynyal 
azzal, hogy ő legyen az egyetlen férfiú, a ki 
kivétel nélkül minden tanítóegyesületnek tisz-
teleti tagja. Jókai Mór jubileuma alkalmával 
gyöngéd nők virágot szedtek az előtte kedves 
emlékű kertekből és sírdombokról és képeket 
gyűjtöttek a mult kedves napjainak emlékeze-
tére. Lesz-e elég tanítónő, ki ezt megtegye 
Péterfyért? S még egyet. Több ezren vannak 
már, kiket az Eötvös-alap segített, van jelen-
tékeny csoport országos nevű ember közöttük: 
író, tudós, politikus, de számtalan a névtelenek 
serege. Ok a hálával tartozók. Nem gondol-
ják-e, hogy a jubileum napján örömet szerez-
hetnek az érdemes öregnek egy sorral: Ez 
lett belőlem, te segítettél, áldjon meg az Isten ! 
Hiszszük, hogy így lesz ez mind. Egy egész 
nagy tábornak egyszerre dobban meg a szíve 
és az ünnep ennek a hatalmas dobbanásnak 
kifejezése lesz. Mert hiszen nem Péterfyt ünne-
peljük csupán, ünnepeljük benne azt a lélek-
emelő tudatot, hogy a magyar tanítóság 
egyetért és hatalommá lett. De az önérzet me-
legebb, ha a hálával vegyül össze. Oly édes, 
oly szép lesz ez a vasárnap a munkanapok 
között! Legyen áldott Péterfy, ki ezt a napot 
a tanítóság egyetemének megszerezte! 

— Az Eötvös-alap elnökségéhez a közok-

tatásügyi minister rendeletet intézett, melyben 
ama szándékát tudatja az egyesülettel, hogy 
ha a törvényhozás a Tanítók Házára fölvett 
költségelőirányzatát elfogadja, az egyesülettől 
átveszi a Szentkirályi-utczai 47. számú házat. 
Ugyanebben a rendeletében a minister az egye-
sület elnökségét fölszólítja, hogy tervrajzot 
mutasson be neki a Tanítók Háza szükséges 
helyiségei felől s hogy mielőbb terjeszsze föl 
a Tanítók Háza szabályzatát. (A mely a napi-
lapok szerint, a melyek az Eötvös-alap új 
alapszabályaival tévesztették össze ezt, mái-
le is érkezett volna!) Tekintettel a mai ked-
vező építési viszonyokra, a minister már a 
nyár elején meg akarja kezdeni a Tanítók 
Háza kiépíttetését. Az Eötvös-alap elnöksége 
egy kartársunk mérnök-fiát kérte föl a tervek 
elkészítésére, a ki arra készséggel is vállalkozott. 

— Az Országos Eötvös-bizottság, a mely 
azt a nemes czélt tűzte maga elé, hogy a 
Tanítók Háza javára díszkiadást rendez báró 
Eötvös József összes munkáiból, serényen dol-
gozik már azon, hogy a mozgalmat országossá 
tegye. Néhány nap múlva szétkiildi az előfize-
tési felhívást, illetve az aláírási ívet a művelt 
Magyarország minden faktorához, hogy kiki a 
maga körében híveket szerezzen a szép és 
hazafias eszmének. A bizottság, melynek élén 
Wlassics Gyula közoktatásügyi minister, Jókai 
Mór és Beöthy Zsolt állanak, megalakulása óta 
sűrűn kapja az ország minden részéből az ér-
deklődő leveleket, a mi azt bizonyítja, hogy 
általános viszhangra talált a mozgalom áldásos 
intencziója. Hiszszük is, hogy egyesületeink és 
intézeteink — nem is szólva a tehetősek osz-
tályáról, a mely meg fogja ragadni az alkal-
mat, hogy a kulturának és az irodalomnak 
együttes szolgálatot tegyen — lelkes társai 
lesznek a propagandában az Országos Eötvös-
bizottságnak, a mely a munka kiadásával a 
magyar tanítók és tanárok sorsán óhajt len-
díteni. Minden érdeklődő, a ki előfizetési ívre 
reflektál és ilyet véletlenségből nem kapott, 
forduljon ezért az Országos Eötvös-bizottság 
irodájához Budapest, Szentkirályi-utcza 47. sz. 
(Tanítók Háza), mely kész örömmel teljesíti 
kívánságát. 

— Tanítók Otthona. A M. T. Kaszinójá-
nak igazgató-tanácsa Neményi Imre dr. indít-
ványára elhatározta, hogy a kaszinó nevét 
Tanítók Otthonára változtatja. A név ugyan 
nem teszi se az embert, se az intézményt, de 
azért mégis csak helyeselni tudjuk ezt a 
határozatot, mert ebben is Ígéretet látunk a 
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kaszinóba költözött új szellem folytatására. Ez 
az új szellem t. i. arra törekszik, hogy a 
kaszinót a tanítóknak valóban otthonává 
tegye s a hatás máris észlelhető, a mennyiben 
ebben az évben 103 új tag lépett be a kaszi-
nóba, mely a mult évben aktuális tanügyi 
kérdések megvitatásával, könyvtár- és szama-
ritánus-alap szervezésével, vita- és zeneesték 
rendezésével derék munkásságot fejtett ki. Mi, 
részünkről, mindig abban a véleményben 
voltunk, hogy a kaszinó, ha megmarad a maga 
voltaképeni rendeltetésének határai közt, föl fog 
virágzani, míg ellenben tönkre kell mennie. 
Örvendünk, hogy az események igazat adtak 
nekünk s reméljük, hogy a Tanítók Otthoná-
nak vezetői a végére járó év tapasztalatait 
bölcsen hasznukra fogják fordítani. 

— TTj tanszerkereskedés. A könyvkiadvá-
nyairól és könyvkereskedéséről jó hírnévnek 
örvendő régi Lampel R.-féle (Wodiáner F. és 
fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedő czég 
tanszerkereskedést rendezett lie. Ez a tanszer-
kereskedés most bocsátotta ki szakszerűen 
szerkesztett, bőven illusztrált árjegyzékét, a 
mely valóban dicséretére válik a nevezett czég-
nek, mert nálunk még olyan tanszerjegyzék, 
a mely mindent magában foglal és lelkiisme-
retes pontossággal a ministerium tanszerjegyzé-
keit is figyelembe vette, eddig nem jelent 
meg. A nevezett czég e jegyzéke nálunk e 
téren úttörő munka és ajánljuk minden tan-
férfiu figyelmébe. A Lampel-féle tanszerkeres-
kedés felügyelői tisztét dr. Szterényi Hugó 
tanár tölti be, tehát a kellő szakfelügyeletről 
is történt gondoskodás. Árjegyzéket a czég 
kívánatra készséggel küld bárkinek. 

— Életmentő ifjú. Szép ünnepély folyt le 
e hó 26-án a znióváraljai állami tanítóke'pző-
iptézetben. Seidl Adolf növendéknek ugyanis 
0 Felsége, a király, inert a nyár folyamán, 
saját élete koczkáztatásával, a Duna és a 
Cserna összefolyásánál lévő sebes árból egy 
tanuló ifjút kimentett, egy arany zsebórát a 
legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 
Somogyi Géza, intézeti igazgató, nagyszámú 
közönség jelenlétében, lelkes beszéd kíséreté-
ben adta át a becses és értékes királyi ado-
mányt a bátor ifjúnak, kit a közönség is lel-
kesen megélj enzett. 

— Tanítók, mint törvények kihirdetői. 
A Magyar Nemzet ügyesen szerkesztett közok-
tatásügyi melléklete fölvetette azt az eszmét, 
hogy a törvények kihirdetésénél a tanítók 
segítségét vegyék igénybe. Ehhez most Stein-
bach Antal nagykikindai tb. főszolgabíró hozzá-
szól s elmondja, hogy Torontálmegyében a 
főszolgabirák községről-községre járva, magya-
rázták el a mezőgazdasági munkásokról szóló 

törvényt. Ezt az eljárást akkép lehetne állan-
dósítani, ha ily törvények szövegei népiesen 
szerkesztve s lehetőleg példákkal illusztrálva, 
az esti órákban vagy ünnep- és vasárnapokon 
az istenitisztelet után a tanítók által adat-
nának elő a felnőtteknek s ezen működésért 
az államkincstár esetről-esetre mérsékelt napi-
díjjal javadalmazná őket. 

— Levél a szerkesztőhöz. „Lelkesedéssel 
olvastuk a „Néptanítók Lapja" folyó évi 46. 
számának I. mellékletét, mely báró Eötvös 
József müveinek díszkiadását hirdetve, arról 
értesít minket, hogy e művek tulajdonjoga 
örök időkre az Eötvös-alapra ruháztatott. 
Ezzel ismét nagy lépés történik a Tanítók 
Háza föntartásának biztosítása felé. Minden-
esetre erkölcsi kötelességünk a müvekre való 
előfizetést a legszélesebb körben és a leg-
buzgóbban propagálni. De emellett akárhányan 
találkoznak a kartársak közt, a kik saját 
könyvtáruk részére igen szivesen vennék meg 
e müveket, csakhogy a fizetési föltételek ezt 
meg nem engedik. Mert, hogy az aláírás 
alkalmával azonnal 10, illetve 13 frtot fizessen 
egy tanító, ez aligha áll módjában. Indít-
ványom tehát röviden ez: Mindazon tanítók, 
a kik e díszkiadást megszerezni óhajtják, oly 
föltétellel tehessék ezt, hogy 1900 január 
1-től havonkint 2, illetve 3 frtot fizessenek a 
Belvárosi Takarékpénztárba, míg a teljes ár 
letörlesztetett. Ily módon bizonyára néhány 
ezerrel szaporodnék az előfizetők száma. Tisz-
telettel: Zsigmondháza, 1899 november 25. 
Szentgyörgyi József." 

— A csanádmegyei tanítóegyesület, mint 
annak idején lapunkban is olvasható volt. 
2000 korona hozzájárulást szavazott meg a 
Tanítók Házára. Áz egyesület választmánya 
most ez összeg 4°/o kamatját beleillesztvén 
költségvetésébe, egyúttal közli velünk, hogy 
az egyesület tagjai közül 29-en írtak alá 5(1 
koronás részesjegyeket, 29-en pedig, mint 
évdíjas tagok (3 korona) léptek be az Eötvös-
alap kötelékébe; egyik járáskör még nem 
küldte be az ívet. Áz elnökség a Magyar 
Tanítók Naptárát is megrendelte minden 
makói tanító részére. 

— Tanítványok hálája. Szép és lélekemelő 
ünnepély folyt le november hó 23-án Abaúj-
Tornamegye Korlát községében, hol az 1883-ik 
évben 45-évi működés után elhunyt Hudaházy 
István ev. ref. tanító jeltelen sírjára helyez-
tek emlékoszlopot — hálás tanítványai. Az 
ünnepély nagyszerűségét emelte az a körül-
mény, hogy azok a hálás tanítványok egy-
kettő kivételével falusi egyszerű földműves és 
napszámos emberek, kik közül több keresi 
földi boldogságát a tengereken túl és éppen 
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ezeknek, ott a messze távolban támadt az a 
gondolatuk, hogy leróják a hála és kegyelet 
adóját az iránt, a ki őket írni megtanította, 
a mi nélkül nem közölhetnék érzelmeiket s 
gondolataikat itthon maradt kedveseikkel. Es 
nemesen érző szivök sugallatát követve szi-
vesen rakták össze s küldték haza keresményök 
egy részét, melyhez kész örömmel járultak az 
itthon élő tanulótársak is adományaikkal, 
hogy egykori hü tanítójuk sírját díszes emlék-
kővel jelölhessék meg. Az ünnepély a temető-
ben a gönczvidéki ev. ref. tanítók énekkará-
nak közreműködése mellett, nagyszámú közön-
ség jelenlétében folyt le. Emlékbeszédet Ujj 
János ev. ref. lelkész mondott, előadván az 
elhunyt tanító élettörténetét, kiemelve annak 
hü és odaadó munkásságát, szép szavakkal 
emlékezett meg a fenkölt gondolkozású, hálás 
tanítványokról, majd a szép számmal jelen-
levő tanítók előtt — mint az igaz, hü munkál-
kodás elismerésének jutalmát — tünteté föl az 
emlékkövet, melyre végül Isten oltalmát kérte 
és az énekkar gyász; hangjaival a ritka ün-
nepély véget ért. 

— Magyar állami vasutak. A vonatok 
érkezése Budapest ny. p.-udvarra: Délelőtt: 
12 ó. 50 p k. e. v. Konstantinápolyból; 5 ó. 
30 p. ost. e. v. Konstantinápolyból; 5 ó. 40 
perez sz. v. Palota-Újpestről; 6 ó. 20 p. 
sz. v. Váczról; 6 ó. 30 p. sz. v. Palota-
Újpestről ; 6 ó. 40 p. sz. v. Bécsből; 6 ó. 
50 p. sz. v. Szolnok, Czeglédről; l ó . 15 p. 
sz. v. Yerciorováról; 7 ó. 25 p. tv. szsz. 
Dorogról; 7 ó. 35 p. tv. szsz. Berlin, Zzolná-
ról; 7 ó. 45 p. sz. v. Palota-Újpestről; 7 ó. 
50 p. v. v. Lajosmizséről; 8 ó. 20 p. sz. v. 
Párkány-Nánáról; 8 ó. 35 p. sz. v. Eszter-
gomból; 8 ó. 45 p. sz. v. Szolnok, Kecske-
métről; 9 ó. 45 p. gy. v. Berlin, Zsolnáról; 
10 ó. 10 p. sz. v. Palota-Új pestről; 10 ó. 
55 p. sz. v. Szegedről; 11 ó. 5 p. sz. v. 
Érsekújvárról. Délután: 12 ó. 55 p. sz. v. 
Palota-Újpestről; 1 ó. 25 p. gy. v. Bukarest-
ből; 1 ó. 40 p. sz. v. Palota-Ujpestről; 1 ó. 
50 p. gy. v. Páris, Bécsből; 3 ó. sz. v. 
Palota-Újpestről; 4 ó. sz. v. Nagy-Marosról; 
4 ó. 20 p. sz. v. Szolnok, Czeglédről; 4 ó. 
40 p. sz. v. Esztergomból; 5 ó. 40 p. sz. v. 
Palota-Újpestről; 6 ó. 5 p. sz. v. Bécs, 
Zsolnáról; 6 ó. 50 p. sz. v. Palota-Újpestről; 
7 ó. sz. v. Temesvárról; 7 ó. 40. gy. v. Orsova, 
Temesvárról; 8 ó. 25 p. sz. v. Palota-Újpest-
ről; 8 ó. 35 p. sz. v. Nagy Marosról; 8 ó. 
45 p. v. v. Lajosmizséről; 9 ó. gy. v. Bécs-
ből; 9 ó. 25 p. gy. v. Berlin, Zsolnáról; 
9 ó. 35 p. v. v. Esztergomból; 9 ó. 55 p. 
ost. e. v. Ostende, Bécsből; 10 ó. 5 p. sz. v. 
Szolnok, Czeglédről; 11 ó. 50 p. k. e. v. 

London, Páris, Bécsből. — A vonatok indu-
lása Budapest ny. p.-udvarról: Délélőtt : 12 ó. 
k. e. v. Konstantinápoly; 1 ó. k. e. v. Bécs, 
Páris, London; 5 ó. 50 p. sz. v. Palota-
Újpest; 6 ó. 10 p. ost. e v. Bécs, Ostende; 
6 ó. 30 p. sz. v. Esztergom; 6 ó. 40 p. sz. v. 
Czegléd, Szolnok; 6 ó. 55 p. sz. v. Palota-
Újpest ; 7 ó. 5 p. v. v. Lajosmizse; 7 ó. 30 p. 
gyorslvonat Zsolna, Berlin; 8 ó. gyors-
vonat Bécs; 8 ó. 15 p. gy. v. Temesvár, 
Orsova; 8 ó. 30 o. sz. v. Temesvár, 9 ó. 
15 p. sz. Palota-Úipest; 9 ó. 25. sz. v. Bécs, 
Zsolna. Délután: 12 ó. 5 p. sz. v. Czegléd, 
Szolnok; 12 ó. 15 p. sz. v. Palota-Újpest; 
12 ó. 25 p. sz. v. Nagy-Maros; 12 ó. 50 p. 
sz. v. Dorog; 1 ó. 5 p. sz. v. Palota-Újpest; 
1 ó. 45 p. gy. v. Bécs, Páris; 2 ó. 20 p. 
sz. v. Palota-Újpest; 2 ó. 30 p. gy. v. Buka-
rest; 2 ó. 35 p. sz. v. Érsekújvár; 2 ó. 40 p. 
sz. v. Esztergom; 2 ó. 45 p. sz. v. Czegléd; 3 ó. 
5 p. v. v. Lajosmizse; 4 ó. 25 p. sz. v. 
Szeged, Szolnok; 4 ó. 30 p. sz. v. Palota-
Újpest; 4 ó. 40 p. sz. v. Nagy-Maros; 6 ó. 
sz. v. Palota-Újpest; 6 ó. 20 p. gy. v. Zsolna, 
Berlin ; 6 ó. 30 p. sz. v. Párkány-Nána; 7 ó. 
sz. v. Verciorova; 7 ó. 10 p. v. v. Esztergom; 
7 ó. 40 p. sz. v. Palota-Újpest; 9 ó. 5 p. 
tv. szsz. Zsolna, Berlin; 9 ó. 35 p. sz. r. 
Bécs; 10 ó. 15 p. ost. e. v. Konstantinápoly; 
10 ó. 35 p. sz. v. Szeged, Temesvár; 10 ó. 
45 p. sz. v. Yácz. 

— Gyűlések. A jásznagykunszolnokmegyei 
közs. tanítótestület folyó hó 9-én tartja Szol-
nokon évi rendes közgyűlését. — A brassó-
megyei tanítótestület szintén f. hó 9-én tartja évi 
rendes közgyűlését Brassóban. 

— Halálozások. Cséplő Antónia állami 
tanítónő november hó 26-ik napján, reggeli 
6 órakor életének 38. és tanítónői műkö-
désének 22-ik évében N.-Bocskón elhunyt. — 
Ifj. Pintér János, a fegyverneki róm. kath. 
tantestület egyik munkás tagja, november 
hó 27-én, ifjú életének 23-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. — Márkus Margit 
somodi elemi iskolai tanítónő életének 28-ik, 
működésének 7-ik évében elhunyt. Áldás 
legyen emiékökön! 

Tarta lom: A tanítók házai. Gyiirgy Aladár. — 
Orsz. közoktatásügyi tanács. — Nevelési félszegsé-
gek. Mosdússy Imre. — A tanító mint mentő. Ambrue 
József. — Kell-e az osztatlan iskolának külön taa-
terv? Zigmundik János. — Hivatalos rész. — Szün-
óra: Hun utódok. Nagy Lajos."— Felruházás. Hor-
vátlí János. — Egyesületi élet. — Tanítók ta*«Út-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry liéla. 
Segédszerkesztő: CJööz József dr. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap m i n d e n héten egyszer, csütörtökön (este). 
M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népoktatási 

intézet^ t ehá t az összes óvodák, elemi felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló éa az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
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den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az ily 
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KTéziratolca/t n e m advua lc v i s s z a , . 

A nép tanítói. 
A népből valók vagyunk igen sokan, 

a népből lesz nagyrészt a nemzet, ter-
mészetes tehát, hogy szereti a költő, a 
tudós, a politikus és éppen így: a 
tanító is a népet. Ha párhuzamot vonnék, 
hogy ki szeretheti legjobban ezek közül, 
bizonyára a költővel egy sorba tenném 
a tanítót. A költő lelkesedésből, a tanító 
meleg érzésből szereti és ez érzését 
megrögzíti az együttélésből folyó valódi 
népismeret. A tanító nemcsak anyagi 
helyzetét látja a népnek, de figyelemmel 
kiséri költészetét, a mely mesékben és 
népdalokban, lakodalmi és más rigmu-
sokban nyilatkozik meg; figyelemmel 
kiséri szokásait, beszédmódját, éneklő 
hajlamait és ismeri iskolába járó gyer-
mekei útján az egyes családok észbeli 
képességét, lelki tulajdonait. 

A tanító az, a ki látja télen, mikor ő 
iskolába megy, mikor onnan kijön, hogy 
kik állanak a nép közül a kapuban 
dolog nélkül, kik környékezik a korcs-
mát ; értesül arról, ki minő vélemény-
nyel van a politika és közerkölcs felől; 
ismeri azokat is, a kiknek fogékony a 
lelke a szocziális eszmék iránt. S látnia 
kell, hogy a babona és más ferde 
eszmék uralkodnak a lelkén mindenik-
nek, egytől-egyig. 

És még lát egyet. Nincs a népnek 
szellemi tápláléka. Míg a nyár tar t és 

folytonos a munka, kielégítik lelkét a 
tréfák, a hirek, a hallomások. Fölüdíti 
őket az ifjúság dala, táncza. De a 
midőn beáll a munkaszünet, a hideg 
beszorítja őket a kapuból és beállanak 
a hoss2Ú téli esték, a kipihent testben 
a lélek nyughatatlan, igényei vannak, 
szellemi táplálékot keres. Ha nem kap, 
oda viszi gazdáját, a hol az kárhozatot 
is szí magába: a korcsmába, a hol 
szárnyra kel a képzelet, nem fékezi 
semmi az elégedetlenséget és a hol 
van mindenféle lépvessző is. 

A tanító szemei előtt játszódnak le 
azok az életkörülmények, hogy egyes 
családok tönkremennek, mások anya-
gilag föllendülnek és az, hogy milyen 
arányban lesznek egy faluból, sőt egy 
egész környékből a nép fiaiból tanult 
emberek, iparosok, hányan katonák és 
a boldogulás apad-e, vagy nő1? Talán 
egyedül van ő a faluban, a ki meg-
kérdezheti magától azt is: ezekre az 
állapotokra mennyiben folyt ő be és 
mondhatja-e, hogy nyugodt lelkiismerettel 
gondol ottani múltjára, mert hivatás-
szerűen megtett mindent e nép javára? 

Hála Istennek! — ma már tudjuk, 
hogy a tanítóság hazánkban is meg-
kérdezte lelkiismeretét és úgy a nép-
oktatás állapota ott, a hol tanító volt, 
valamint az őrszemek, a melyek figye-
lemmel kisérik a tanítóság hivatásbeli 

Lapunk 51-ik számához három melléklet vau csatolva. 
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munkásságát, azt tanúsítják, hogv a 
tanítók dolgoznak és dolgoztak. 

Dalos társulatok vannak falukon, 
olvasó-egyesületek és magyarul beszél-
nek már a fiatalok oly helyeken, a 
hol nem is tudták hajdan, milyen az a 
magyar szó. Közel van az az idő is, 
midőn a magyar jogállam magyar 
nemzeti állam is lesz. 

Ezen a talapzaton épül föl az is, 
hogy rokonszenvezik is velünk az új 
nemzedék s annak szülői is azon a 
réven, hogy a magyar iskolában meg-
tanulta nyelvünket, dalainkat, érezte a 
tanító egyenlő elbirálását, szeretetét, 
így szerette meg a nemzetet is és így 
fogja megszeretni a többi is. 

Ez a tanítóság, most, midőn már 
beállottak a zord idők, elhallgatott a 
madárdal, hosszúk az esték s a nép lelke 
sóváran várja, hogy kellemesen szóra-
kozzék,bizonyára,úgy a legkisebb faluban, 
mint a legnagyobb városban, megkezdi 
esténkint, egy héten legalább kétszer a 
felnőttek szórakoztatását és oktatását. 

Talán már gondolt is erre az is, a 
ki még ezt nem tehette. De félve a 
nehéz körülményektől, ingadozik, halo-
gat ja; majd később, tán jövőre! 

Merítsen bátorságot azok példájából, 
a kik ezen a tér§n szép sikereket 
értek el; a kiknek nemcsak hálásan 
köszön a nép, de lekötelezettje is a 
boldog órákért és a szerzett hasznos 
ismeretekért. Merítsen bátorságot és 
okulást abból, hogy a társadalom is 
hálás ezért, mert sokan lefegyverezték 
az elégedetlenkedőket s így nem szen-
vedett a társadalmi béke, nem zavar-
tatott meg a nyugalom. 

Sőt érezze szükségét, mint olyan, a 
ki szereti a népet s mint olyan, a ki 
látja, hogy a megélhetés nap - nap 
mellett súlyosabb és az elégedetlenség 
is nőttön-nő. Helyen-helyen, ha csak a 
korcsmában is, de kitörhet. Ezért a 
beteg léleknek vigasz kell a nemes 
elfoglalás által. 

Alakítson tehát minden tanító vagy 
tanítótestület szabad liczeumot a nép-
nek. Azaz rendezzen olyan estéket, 
mikor ő valamit előhoz, arról velük 
beszélget, de tiszta tárgyismerettel, 
egyúttal alkalmat szolgáltat arra is, 
hogy ők is kérdezzenek, véleményt 
mondjanak. Tehát ne fölolvasásokat tart-
son, melyeknek a végén ki-ki menjen, a 
merre lát. Ez a művelt osztálynak való. 
Ellenkezőleg: legyen az est olyan, hogy 
még a Hymnuszt is elénekelhessék közbe-
közbe. Ez bizalmat ébreszt és kipattan-
nak azok a titkos dolgok, melyekre 
vagy nyomban vagy a legközelebbi 
alkalommal meg lehet adni a fölvilágo-
sító és mindig megnyugtató választ. 

Tárgy rendkívül sok van. A napi 
politika is. Ám ehhez csak az nyúljon, 
a ki használni tud és csak tapintatosan. 
Ha valaki a közös szájíz kedveért mér-
gesít akár az ellenkezéssel, akár a hódí-
tással, az tért veszít és egyesületi műkö-
désével czélt téveszt. Barátságos mód, 
népiesen előadott érvek és bizonyítékok 
és mindig a megnyugtatásra irányuló 
szándék vezesse a tanítót. Jusson eszébe, 
hogy a bíró is kötelességéből kifolyólag 
először békíteni próbál. 

Tárgy a történelem, földrajz. Ezekkel 
lehet megszerettetni a hazát is. Föl 
lehet ölelni a babona világát és meg 
lehet czáfolni az egészet. Ad tárgyat a 
gazdaság köre és az élet minden lépte, 
nyoma. Szereti a nép a hireket, az 
adomákat. Háborúról, nemzeti erőnkről, 
vagyonúnkról, más államok hatalmi, 
szellemi, hadi ereje stb. stb. mind 
érdeklik őt. Nem kevésbé szereti az 
irodalmat. Tereljük úgy, hogy jót olvas-
son, melyben gyönyört is talál, a minek 
lélektani értéke van, a mi kellemesen 
szórakoztatja és a miből tud is mon-
dani valamit a szomszédoknak. Termé-
szetes, a jó olvasmánynak erkölcsi, vagy 
életbölcseleti tanulsága is van. 

A világ haladása is szép tárgy. Ma 
mindenkinek olvasni, írni kell tudni, az 
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iparosnak rajzolni is és egyúttal jól 
gazdálkodónak is kell lenni mindenkinek. 
Ebben van a haladás első lépcsője. 
Egyébiránt a ki tárgyat nem kap ; 
annak adnak ők, de ez nem is tehető föl. 

Ez a munkásság teremtené meg a 
népnek a szabad liczeumot, ebben 
oldaná meg a tanítóság hivatásának 
egyik részét és oldja is egy nagy része; 
ebben tenne eleget népszeretetének és 
szolgálná az egyes és a társadalom 
nyugalmát, békéjét. 

Legyünk igazi néptanítók! 
(Temesvár.) Mező Dániel. 

— Az osztott iskolák új tanterve. Az 
orsz. közoktatásügyi tanács f. hó 5-iki ülésé-
hen végleg elfogadta az osztott népiskolák 
tantervét. Behatóan tárgyalták a tanítóegye-
sületek véleményeit s azok alapján a tan-
terven módosításokat tettek. Nem kevesebb, 
mint 56 országos és vidéki tanítóegyesület fog-
lalkozott a tantervjavaslattal, melyről általában 
elismeréssel nyilatkoztak. A közoktatásügyi 
tanács ismert álláspontját a tájszólások ellen — 
nagyon helyesen — gyengítette. A határozat 
az. hogy ne a nyelvjárások helyett gyakorol-
ják az irodalmi kiejtést, hanem általában 
nagy gondot fordítsanak a szavaknak irodalmi 
nyelven való kiejtésére. A házi feladatok dol-
gában a tanács arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy a népiskola használja föl azt az 
időt, a mit a gyermek ott tölt és házi föl-
adatokat csak az V—VI. osztályban adjanak. 
Foglalkoztak ezután a tantervhez szükséges 
utasítások kérdésével. Arról a kérdésről, hogy 
kell-e az osztatlan népiskoláknak külön tan-
terv, majd akkor fognak határozni, ha azt 
úgy a szaksajtó, valamint a tanítóegyesületek 
kellőképen megvitatták. Helyes is, mert a 
közoktatásügyi tanács tagjai közül csak keve-
sen ismerik az osztatlan népiskolák ügyét. 
Az új tantervjavaslatot most a ministeriumban 
fogják alapos tárgyalás alá venni s a jövő év 
első hónapjában már ki is adja a minister. 
A közoktatásügyi tanács legközelebbi ülései-
ben a felsőbb leányiskolák tantervét és refoi-m-
ját fogja tárgyalni. 

gyermekek kora-érettsége. 
A természet világában nincsenek ugrások. 

Minden teremtmény a természeti és erkölcsi 
törvények rendje szerint fejlődik. Az ember 
életének fejlődése is rendszerint bizonyos meg-
határozott természeti fokozatokat követ. Van-
nak ugyan egyes jelenségek, midőn az egyén 
már a gyermekkorban úgy testi, mint szellemi 
fejlődésében eltérést mutat a természetes fo-
kozatok rendjétől. Elég példa van rá, hogy 
olykor már a 6—8 éves gyermek nagyságra, 
erőre, testi érettségre nézve vetekedik a telje-
sen kifejlett ember testével. Az oly esetek is 
előfordulnak hébe-korban, hogy a gyermeki 
lélek a szellemi fejlődöttségnek olyan magas 
fokát mutatja, mely maga iránt a legnagyobb 
bámulatot képes fölkelteni. Igaz, hogy ezt a 
bámulatot később rendesen az őszinte sajnálko-
zás érzete váltja föl, mikor tapasztaljuk, hogy 
ezek a csodagyermekek mily korán szoktak 
szellemileg elcsenevészni s életök tartama is 
mily rövidre van kiszabva. 

Az úgynevezett csodagyermekek lelki vilá-
gának élete nem tartozhat a pedagógiai patho-
logia körébe azért, mert itt oly föltűnő rend-
ellenes lelki tulajdonságokkal állunk szemben, 
melyeket a szakértő az agy megbetegedésének 
tart. Az idetartozó esetek tehát csakis az 
elmekórtannal foglalkozó orvosszakértő elmél-
kedésének képezhetik a tárgyát. A pedagógiai 
pathologiához csak azok a lelki jelenségek 
sorozhatok, melyek a rendes, egészséges, ter-
mészetes szellemi fejlődés útjáról eltérőleg hely-
telen útat, ferde irányt követnek. 

A gyermekek kora-érettsége is azt bizo-
nyítja, hogy náluk a lelki erők természetes 
fejlődése körül valami hiba történt, hogy meg 
van sértve náluk a természeti törvények örök 
rendje s azért ennek a jelenségnek a megfigye-
lése egyenesen a pedagógiára tartozik. 

Elsőben is azzal kell tisztában lennünk, hogy 
tapasztaljuk-e a gyermekek kora-érettségét? 

Azt nem állíthatjuk, hogy a gyermekek nagy 
tömegénél a kora-érettség általános volna. 

Abban azonban mindenki igazat fog nekem 
adni, hogy az intelligens és jobbmódú családok 
körében mostanság igen sok kora-érett gyer-
mekre akadunk, kiket majdnem kivétel nélkül 
a helytelen nevelés áldozatainak kell tekintenünk. 

A kora-érettség oka legtöbbször a gyermek 
lelki tehetségeinek időelőtti erőltetett fejlesz-
tése ugyan; azonban megérhet a gyermek 
korán a nélkül is, hogy ebben a környezetnek 
bármilyen csekély része is legyen. 

Elégséges itt csupán azokra a beteges gyer-
mekekre, szánandó nyomorékokra mutatnunk, 
a kik magukba vonultán élik szomorú nap-
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jaikat s a kik a folytonos eszmélgetés követ-
keztében korán érnek, a nélkül, hogy valaki 
siettetné az ö szellemi fejlődésüket. 

A korán érett gyermekek nagyobb része még-
sem ilyenekből kerül ki. Azoknak tekintélyes 
számát a nagyvárosi élet körülményei nevelik. 
Különösen pedig az intelligensebb családi körök 
oktalan hiúsága szaporítja a korán éretteket, 
hogy az eszes, okos csemetéket a jó ismerő-
sök bizalmas és hálás köre megbámulhassa. 

Vannak aztán még olyan szülők is, a kik a 
gyermek jövőjét hiszik szilárd alapra helyezni, 
hogyha minél korábban megkezdik nála a lelki 
erők fejlesztésének a munkáját. 

A tapasztalat — mondják — arra tanít, hogy 
az életben a legtöbb külső sikert, a tekintélyt 
az értelmi kiválóság biztosíthatja az egyénnek. 
Mohó törekvéssel minden igyekezetük abban 
összpontosul tehát, hogy első sorban és mindenek-
előtt a gyermek értelmi fejlesztését mozdítsák 
elő. Elvük, hogy a józan, a gyakorlati ész 
többet ér minden ethikánál. Hiába, a század 
végének egyik kedves eszméje az okosság, a 
mely nagy vagyonhoz vezet, ha az erkölcsi 
tekintetek nem bénítják meg s nem teszik 
— úgymond — gyávává. A kik ezt a század-
végi eszmét vallják, azok a nevelésben az eről-
tetett ismeretgyűjtésnek, a nagyon okossá te-
vésnek a hivei, mert szerintök ez a boldogság 
szilárd alapja. Erre a kitűzött czélra törekesz-
nek minden lehető és minden lehetetlen esz-
közzel és módon. Aztán nem győzik maguk 
csodálni, nem győzik másokkal csodáltatni a 
kis okos szellemdús mondásait, zseniális tetteit. 

Ismerősök körében panaszkodott a korán 
érett fiúcska anyja, hogy az ő Imre fiát nem 
méltányolja eléggé a tanító. Nemrég is ugyan-
csak kitett magáért a fiúcska s a következ-
mény az lett, hogy egy hétig sem hítta föl őt 
feleletre a tanító. A tanulóknak — úgymond — 
ezt a melléknevet „édes" és ezt a határozó-
szócskát „édesen" kellett illő mondatba foglal-
niok s a talpraesett (?) felelet az osztály nagy 
derültségére oly kényes természetű volt, hogy 
azt nem vehette tudomásul a tanító. 

Nagyon csodálkozott a jó mama, hogy Imre 
tanítója miért is nem volt elragadtatva a szel-
lemes felelettől. Okos fiacskája csak nem fog 
sablonos feleleteket adni ? 

Erről a korán érett csemetéről ugyancsak 
lerítt a kultúra különféle penészhajtása. Már 
9 éves korában karddal vívott, politikai czikke-
ket olvasott s folytonosan vitatkozott, okosko-
dott mindenről, akár csak valami vén bölcs. 
Most a gimnázium II. osztályába jár. Érdemes 
lesz őt figyelemmel kisérni. 

Ismertem egy másik 10 éves fiút, a ki az 
óraszünetek alatt mindig valami napirenden 

levő társadalmi, vagy politikai kérdésekről tar-
tott előadást a tanulótársaknak, a kik egy 
ideig szájtátva hallgatták a tudós pajtás fej-
tegetéseit, de aztán csakhamar megszöktek 
előle. Egyforma biztossággal bánt el ő a leg-
nehezebb kérdésekkel is. Mikor a polgári házas-
ságról szóló törvényjavaslat volt napirenden, ő 
ennek a kérdésnek legnehezebb részeit is könnyű 
szerrel megoldotta, A Dreyfus-ügyet meg bizo-
nyára teljesen tisztázza, hogyha hozzáfordul-
nak a legilletékesebb véleményért. Maga legalább 
ebben a meggyőződésben volt. 

Másfél évtized előtt tanítványom volt egy 
megyei tb. főorvos fia, a ki 8 éves korában 
sikerült paródiákat írt már Petőfi egyes köl-
teményeire. Húszéves kora előtt befejezte az 
egyetemi tanulmányokat s a szellemileg telje-
sen elfáradt, nagy reményeket igérő ifjú 22 éves 
korában önkezével kioltotta életét. 

Többnyire csak néhány évre van szükség, 
hogy a korán érett gyermekek iránt táplált 
vérmes reményekből teljesen kiábránduljanak a 
keserűen csalódott szülők. 

A sajnálatraméltó anya ilyenkor nem tudja, 
mihez kezdjen. Fűtői-fától kér tanácsot. Az 
anyai szív mély aggodalmával panaszolja el 
egyik a lap szerkesztőjének az ő nagy baját. 
Kérdi tőle: mitévő legyen az ő serdült fiával, 
a kitől sokat vártak gyermekkorában, mert 
nagyon eszes, értelmes fiú volt. Csalódottan 
elmondja aztán az édes anya, hogy a fiú ma 
teljesen elfásult minden szép és nemes iránt; 
nincs semmi munkakedve, sem ambicziója. 
Egész éjszakákat átvirraszt a kétes értékű re-
gények társaságában, melyek nagyon egészség-
telen munkát achiak képzelmének, mert a fiú 
nem érdeklődik más iránt, mint a fantasztikus, 
regényes és kivált a jó és tiszta erkölcscsel 
össze nem illő dolgok iránt. 

Bizony-bizony, aggódó jó anya, te csak a 
saját nevelési elveidet okozhatod azért a szo-
morú eredményért, mely megszólalásra készte-
tett a nyilvánosság előtt. 

Hát az apró hölgyecskékkel miként vagyunk ? 
A jobbmódú szülők gyermeke a téli évadban 
szakasztott oly módon szokta fogadni otthon 
a kis barátnőket, a hogy a nagyoktól látta. 
A mamától és a néniktől ő már sok mindent 
ellesett. Hü utánzatait méltó dicséretekkel ju-
talmazták. A kis barátnőknek ügyesen kedves-
kedik ama társadalmi szapulásoknak a hulla-
dékaival, a miket az édes mama asztaláról el-
kaparászhatott. A divatkérdésekben a kicsike 
már valóságos szaktekintély a barátnői előtt. 

Aztán miként vélekedjünk azon anyákról, a 
kik nem szeretnek otthonukban időzni; kisza-
kítják a gyermeket is a családi körből s ma-
gukkal elczipelik őket a kávéházakba, a ven-
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déglőkbe s a különböző mulatóhelyekre. Magától 
értetődik, hogy e helyeken, a felnőttek környe-
zetében ki kell vetkőznie a gyermeknek az ő 
.gyermeki mivoltából s a felnőttek viselkedése 
lesz irányadó reája is. A felnőttek társa-
ságában pedig időelőtt oly fogalmakkal, esz-
mékkel és érzésekkel táplálkozik a gyermek, 
a melyek még nem neki valók s a melyek 
többnyire romboló, pusztító hatást gyakorolnak 
az ő lelki életére. Saját fülével hallja itt a 
leányka, hogy ez vagy az a dúsgazdag hölgy 
•ebben vagy abban az országiján szerzi be az 
egyes ruhadarabjait s aztán alkalomadtán el-
dicsekszik az élénk fantáziával megáldott gyer-
mek az iskolában, hogy az ő mamája Párisból 
hozatja a ruháit és a kalapjait; a czipőket 
pedig egyenesen Londonból szállítják neki. 
Állítása nem is olyan valószínűtlen, ha meg-
gondoljuk, hogy az édes apa kis hivatalnok 
Budapesten. 

Az ilyen viszonyok és körülmények között a 
gyermek időelőtt belenő a felnőttek képzet-, 
fogalom- és érdekvilágába s korán hozzászokik 
•a felnőtteket megillető örömökhöz, élvezetekhez, 
vágyakhoz. 

Jaj pedig azoknak, a kik az ártatlan gyer-
mek tiszta lelkületéről az üdeséget, szívéből 
pedig a kék ég derűjét sietnek elűzni! Mér-
hetetlen kárt szenvednek az ily módon nevelt 
.gyermekek nemcsak szellemi tekintetben, 
hanem egyúttal a testi nevelés szempontjából 
is. Mert ha igaz azon állítás, hogy a testi élet 
nagy hatással van a szellemi életre, viszont 
megdönthetetlen igazság van abban is, hogy a 
szellemi életnek sokkal mélyebb a befolyása a 
testre. 

A józan nevelési rendszemek tehát mindig 
•oda kell törekednie, hogy a szellemi élet fej-
lődése ne történjék nagyon gyorsan, nagyon 
terjedelmesen, mert ez a test fejlődésére sok 
•tekintetben káros lehet. 

A kora-érettségből fakadó legszembetűnőbb 
következmény tehát az szokott lenni, hogy a 
gyermek testi fejlődését hátrányosan befolyá-
solja, sőt gyakran meg is akasztja a kelleténél 
erősebb szellemi tevékenység. Már pedig ez 
végzetes eredménynyel lehet a szellemi és ke-
•délyi élet kiművelésére nézve is. Mély, meg-
dönthetetlen tapasztalati igazság rejlik abban 
a mondásban, hogy „ép testben, ép lélek." 
Szellemi világunk életfolyamatai szoros kapcso-
latban vannak testi világunk életfolyamataival. 
Az egyik éppen oly nagy, óvatos s lelkiisme-
retes figyelmet kiván, mint a másik. A lelki-
erők rohamos fejlődését nagyon hamar megérzi 
a test. 

Ilyenkor a gyermek emésztő szervei rosszul 
üzokl ik juütődni s a rendetlen emésztés kö-

vetkeztében fizikuma nem tarthat kellő lépést 
a szellemi képességek fejlődésével. 

A második káros következmény abban van, 
hogy a lelkierők némelyike majdnem teljesen 
elhanyagoltatik, míg mások ellenben időelőtt a 
kelleténél is rohamosabb fejlődésnek indulnak. 

A korán érett gyermek ugyanis nagy önér-
zettel s bámulatos elbizakodottsággal mond 
már Ítéleteket, következtetéseket olyan dolgok-
ról, olyan ügyekben, a melyekről még nem le-
het neki helyes fölfogása sem. Teszi ezt azért, 
mert környezetétől egyenes buzdítást kap olyan 
lelki tevékenységek gyakorlására is, a melyek 
már a magasabb értelmi működés körébe vág-
nak s a melyekre csak akkor lesz majd képessé 
téve, hogyha előbb megszerzi magának a szük-
séges előföltételeket. Ezekhez pedig csak iigy 
juthat biztosan, hogyha a gyermek első évei-
ben az értelmi tevékenységet az észrevétel, a 
képzetek szerzése körül öszpontosítjuk. Az ér-
telmi erő ama foka, mely a tárgyakban a lé-
nyeget keresi, mely ezeknek egymáshoz való 
viszonyainak a megállapításával foglalkozik, 
csak az előbb mondottak lelkiismeretes gyakor-
lása után működhet megfelelő módon. 

A szellemi erők fejlesztésének sorrendjében 
leghelyesebb magától a természettől kérni taná-
csot. Lám, azok a tehetségek, a melyek máso-
kat rendesen meg szoktak előzni a kifejlődésben, 
mind olyan természetűek, melyekben a meg-
erőltetés, a túlhajtás majdnem lehetetlen. A 
megfigyelés, a figyelem fölkeltése, az emlékező-
tehetség az elsősorban működésbe hozandó 
lelkierők. Azok vannak a szellemi nevelés igazi, 
helyes útján, a kik eme lelkierőket foglalkoz-
tatják megfelelő módon. Maga a bölcs termé-
szet is ezt az egymásutánt jelölte ki köve-
tendő például, mert ez a sorrend a legjótéko-
nyabb hatással van az egész emberre nézve. 
A ki az ismeretszerzést az érzéki szemléletek 
gyűjtésével kezdi, az kénytelen a megfigyelésre 
kitűzött tárgyakat sokszor fölkeresni a szabad 
természetben. Ez a tevékenység pedig testi 
mozgással, a tiszta, szabad levegő élvezésével 
van összekapcsolva, a mi aztán csak éltetőleg, 
erősítőleg hat a testre és a lélekre egyaránt. 
Hogyha azután ez a lelki tevékenység a kellő 
módon megy végbe s pedig úgy, hogy minden 
egyes alkalommal csupán csak egy-egy tárgyat 
vétetünk tüzetesebben szemügyre, akkor az 
ilyen szellemi munkával elfoglalt agyvelő ment 
leszen a különféle s szaporán egymásután kö-
vetkező szellemi benyomások összetorlódásától. 
Ily eljárás mellett bizvást elmondhatjuk, hogy 
az értelemfejlesztés helyes útján haladunk, mert 
tiszta, világos képeetek birtokába juttatjuk a 
gyermeket. Első sorban is ezekre van szükség. 
Mert a mi a testi életnek és gyarapodásnak a 
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táplálék, az a szellemi életnek a képzetek sza-
porodása, miket a tanításnak kell különösen is 
közvetítenie. A testi táplálkozás és az oktatás 
között mégis fontos különbség van. Mindenki 
elkölt naponkint egy darab kenyeret a nélkül, 
hogy azt megunná, vagy hogy az megártana 
neki. A szellemi életben azonban az örökös 
egyforma táplálék elernyedést okozna, az élet 
és tevékenység megölését eredményezné; azért 
a pedagógiai tanításnak naponkint valami újat, 
habár kis adagokban is, kell nyújtania. 

Az értelmi fejlesztésnek az a másik útja, 
mely a kora-érett gyermekek . számát szapo-
rítja, határozottan helytelen és hibás, mert 
Ítéleteket, következtetéseket kíván, mielőtt 
ezeknek az alapját fölépítette volna. Az ilyen 
lelki tevékenység az értelmi erő fejlesztésének 
kierőszakolt módja, mely túlterhelésével szer-
fölött bénítólag hat a szellemre. 

Nagy hiba tehát a gyermek eszét erőltetett 
módon fejleszteni akarni. Maradjunk csak a 
mellett, hogy a lelki erők fejlődése a termé-
szet által kijelölt egyedüli helyes úton halad-
jon fokról-fokra előre. 

A kora-érettség okának tekinthetjük még 
azt a tanítási anyagnyujtást, mely a tanuló 
lelki erőinek munkaképességével és munkabí-
rásával számot nem vet s azért oly tetemes 
terhet rak a gyenge elmére, a melytől az vagy 
teljesen elcsenevész, vagy pedig a kora-érettség 
minden káros hatását kénytelen elszenvedni. 

A képzelő erő helytelen irányú fejlesztése 
is előidézheti a kora-érettséget. A képzelő-
tehetség fejlődését pedig könnyen elnyomja 
vagy gátolja a korai értelenifejlesztés. Azok 
a bizonyos dajkamesék, melyekben a kisér-
tetek, a rablóhistóriák viszik a vezérszerepet, 
az ő rémséges eseteikkel, rendkívül élénkké 
teszik a képzelődést. Bizvást állíthatjuk, hogy 
a fölizgatott gyermeki lélek képzelőtehetségét 
határozottan megmérgezik. A cselédek gondo-O o o 
zására bizott némely gyermek kora-érettsége 
tudna csak hiven beszélni arról, hogy mily 
nagy mértékben mozdították elő ezt a lelki 
hibát azok a meggondolatlan beszédek, azok a sze-
mérmetlen kétértelmű dalok, melyek a legtöbb 
cselédszobában és konyhában bizonyos polgár-
jogot nyertek. Ezek, továbbá az erkölcstelen 
képek szemlélgetése, nemkülönben a gyermek 
jelenlétében végzett hanyag öltözködés és vet-
közés mind oly rontó, sőt dúló hatással van-
nak a képzelemre, mely nem ritkán nemi 
kicsapongásra is vezet, a mi pedig a kora-
érettség egyik legveszedelmesebb s a testet és 
lelket egyaránt elpusztító mérge szokott lenni. 

Kora-érettségre vezetnek még azok az 
olvasmányok is, melyeket minden válogatás 
nélkül vesz kezébe a gyermek. Ha egyszer 

a puszta véletlen kezébe juttatott nem neki 
való könyvet, akkor a második alkalmat fur-
fangos módon, ravaszsággal megszerzi magának 
s oly kétes irányú olvasmányokra teszen szert, 
melyek képzehnére átkos hatást fognak gya-
korolni. Lassan, de biztosan megérlelődik lel-
kében a regényes kalandok iránti vágyódás. 
A gyermekből korán kiölik a gyermekded 
kedélyt, amaz igazi élettámaszt, mely a leg-
apróbb örömökben is tengernyi boldogságot 
lel, melyben a legparányibb kötelességek is 
világfontosságúaknak tetszenek. E boldog lélek-
állapotban a gyermeknek csak rögtön elérhető 
vágyai vannak, azért nincs komorság, nincs 
tartós lehangoltság; de van vidor, egészséges, 
gyermekies pezsgő élet, a mely pedig igazán 
megbecsülhetetlen ebben a korban. 

A korán érett gyermek szivében már nem 
talál hajlékra sem a kötelességtudás, sem a 
munkaszeretet, melyek pedig a földi boldogu-
lásnak a legbiztosabb föltételei. A legtöbbször 
meg oly nagyfokú érzékenység s az ideges-
ségnek oly magasfokú feszültsége vesz rajta 
erőt, mely utóbbi állapothoz csak egy lépés-
nyire van az elmebaj. 

Mindig helyes irányban vezessük tehát a 
képzelőerőt s ezt soha meg ne zavarjuk, hogy 
valahogy el ne fajuljon. 

Kora-érettségre vezethet sok szülőnek az a 
kárhoztatandó igyekezete is, hogy a gyermek 
iskolakötelezettségének korát türelmetlenül 
várja s az iskolai taníttatást siettetni igyek-
szik. Minthogy azonban a törvény nálunk, 
Magyarországban, a hatodik év betöltése előtt 
nem engedi fölvenni a gyermeket a nyilvános 
iskolába, némely szülő úgy játszsza ki a tör-
vényt, hogy az öt esztendős gyermeket otthon 
magánoktatásban részesíti, a ki aztán 0 éves 
korában sikeres magánvizsgálat után már a o o 
II. osztályba kerül. A törvényes kor előtt 
megkezdett iskolai tanításban ritkán szokott 
köszönet lenni. 

Van ugyanis az iskolának még most is egy 
bűne, s ez: hogy nem képes egészen mene-
külni a skolaszticziszmusz hatása alól. Már 
most, hogyha az iskolai munkára még telje-
sen éretlen agyvelő jut a betiibölcseség nvüge 
alá, akkor egészen biztosak lehetünk abban, 
hogy a szegény áldozat lelki tehetségei idő-
előtt el fognak fonnyadni. Tapasztalati tény, 
hogy a korai iskolai munka blazirttá teszi a 
lelket, inert a ki akkor eszik, mikor ínég 
nincs étvágya, az nem ismerheti az igazi 
éhséget. A szellemi étvágyat is csak az a 
gyermek ismerheti, a kit nem terheltek meg 
nagyon korán mindenféle, nem neki való szel-
lemi eledellel. Az a kérdés, melyet a gyermek 
lelki szükségletének tudásvágya juttat az aja-
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kára, sokkal jobban előmozdítja szellemének a 
fejlődését, mint a külsőleg reá erőszakolt tudás. 

Bün tehát kisérletezni, hogy a gyermekkel 
megértessünk s vele fölfogatni akarjunk olyas 
természetű dolgokat, melyek elméjét még 
fölülmúlják. Ilyen kisérletezés mindenkor hiú 
kisérlet marad, mert teljesen kárba vész a 
fáradságunk. Van ennek még egy nagy hátránya 
is. Ez pedig az a hibás értelmi és erkölcsi 
megszokás, mely a nyomában jár. 

A gyermekben első sorban is az a meg-
győződés ver gyökeret, hogy ő most mái-
bárminő ismereteket könnyen képes elsajátítani. 
Csakhamar kifejlődik nála bizonyos makacs 
jellemvonás, melyet a szülők éppenséggel nem 
igyekeznek benne elfojtani, mert azt hiszik, 
hogy eljárásukkal a gyermek akaratát gyöngí-
tenék, azt talán egészen elnyomnák. Pedig a mit 
gyöngíteni, a mit elnyomni gondolnak, az még nem 
akarat, az csak indulat, mely erőt vesz az akaraton, 
hogy ezt tévútra vigye. Az így nevelt gyer-
mek rendszerint túlbecsüli önmagát. A saját 
személyéről rendszerint óriási fogalmakat alkot 
magának s könnyen nagyzási hóbortba esik. 

Végül pedig eljutottunk ahhoz a kérdéshez, 
hogy mit kellene tennünk a gyermek kora-
érettségének megakadályozása dolgában ? 

Minthogy azonban a káros következmények 
tárgyalásával kapcsolatosan már elmondtam 
szerény nézetemet az orvoslási módra nézve 
is, azért itt e részben legfölebb némi 
összefoglalási munkára lesz csupán szükség, 
hogy az utolsó kérdéssel tisztába jöhessünk. 

A kora - érettség meggátlása czéljából a 
következők volnának szem előtt tartandók: 

1. A korán érett gyermekek azon elenyé-
szően csekély csoportja, a melynek a szellemi 
fejlődését maga a természet intézi, helyes, 
okszerű bánásmódot követel a nevelőtől. Első 
sorban arra legyen gondunk, hogy ezeknek 
az ingerlékeny lelkeknek a szellemi fejlődése 
rendes és egyenletes legyen. Testük erősítésére, 
edzésére mindenkor különös gondot kell for-
dítanunk. A mennyire lehet, igyekezzünk szel-
lemi fejlődésüket késleltetni. Törekedjünk arra, 
hogy a szellem fejlődésével folytonosan lépést 
tartson a gyermek fizikumának a fejlődése. 

2. A korán érett gyermekek azon csoportját, 
melyek a fent kimutatott helytelen nevelési 
eljárás áldozataiul tekintendők, csakis az ész-
szerűen alkalmazott testi és szellemi nevelési 
eszközökkel gyógyíthatjuk ki e lelki bajból. 
Fontoljuk meg, hogy a gyermek lelki erőit 
idő előtt erőszakolt módon fejleszteni nagy 
pedagógiai botlás. 

TJgyan ennek volna minősíthető azon hibás 
eljárás is, mely a lelki tehetségek fejlesztésében 
a természet által megállapított sorrendtől 

eltérőleg előbb azokat míveli, a melyek a 
helyes sorrend szerint később következnének. 
A képzelő erőnek mindig nemes irányban tör-
ténő működtetésére szintén kiváló gond lelvén o c . 
fordítva. 

3. Általában első és legsürgősebb teendőnk 
az legyen, hogy a korán érett gyermek eddigi 
életmódja megváltozzék. A gyermekeik okos 
voltára büszkélkedő szülőknek be kellene lát-
niok, hogy az erőltetett fejlesztési mód a 
gyermekben testi és lelki károkat okoz. Vesze-
delmes módszerükkel tehát hagyjanak abba, 
hogyha a gyermek igazi javát akarják. Fon-
tolják meg, hogy az erőszakos ismeretgyűjtés-
ben nincs áldás. A másik teendő az volna, 
hogy a gyermek, ha csak lehet, más életmód 
szerint éljen, más környezetbe jusson. 

Kitűnő hatást lehetne elérni a falusi tar-
tózkodással. A szellemi egyensúly csakhamar 
helyreállna falun, a hol az egyszerű, egész-
séges testi táplálék, továbbá az igazi gyer-
mekded kedélyű, hasonló korú pajtások társa-
sága rendkívül jó hatással volna a korán érett 
gyermek egész lényére. Legyen ennek a szabad 
levegő s a testi mozgással egybekötött játék 
a legfőbb üdítője és erősítője! Minden lehető 
módon föl kell benne ébreszteni a cselekvési 
vágyat, mert a fizikai tétlenségben elméje 
ismét visszatér a káros képzelődéshez. Nagyon 
ügyelni kell még arra is, hogy izgató olvas-
mányokhoz egyáltalában ne juthasson a gyermek. 
Olvasmányai kiszemélésénél ne legyen a 
mélyreható tudomány a czél; hanem adjunk 
neki ezekben olyan szellemi táplálékot, mely a 
kedély nemesítését, az esztetikai és erkölcsi 
érzés fejlesztését, a képzelet gazdagítását és 
tartalmassá tételét, továbbá az ízlés kimívelését 
mozdítsa elő. A hasznos és hazafias könyvek 
olvasgatásával, a derék ősök nagy, nemes tettei-
nek ismertetésével minden nap foglalkozhatnék 
egy, vagy két óráig. így aztán nevelhetnénk 
még belőle tiszta, becsületes jellemet. 

Az idejekorán alkalmazott helyes, észszerű 
nevelési elvek segítségével sok jeles tehetséget 
lehetne megmenteni a szellemi elzülléstől, a 
fizikai elkorcsosodástól. 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 

Kell-e az osztatlan iskolának 
kiilön tanterv? 

A/, oláhfalviakról hallottam azt a/, adomát, hogy 
ők a püspök tiszteletére 101 okból nem haran-
goztak. A legelső ok az, hogy harang nem volt. 

Mindig ez a furcsaság jut az eszembe, vala-
hányszor azt olvasom, hogy az osztatlan isko-
lának ugyanazon tanterv kell, mint az osztottnak. 
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A ki mindig csak osztott, avagy mindig 
csak osztatlan iskolában működött, az aligha 
alkothat pontos Ítéletet a két iskola közötti 
különbségről. Magam is 20 év óta tanítok, a 
melyből 13 év esett az 1.—IL osztályra, 4 év 
a 111.—VI. osztályra és 3 év az osztatlan is-
kolára. Ennyi tapasztalatom legyen nekem is 
ajánló levél arra, hogy szólhassak a kérdéshez. 

Legelőször is legyünk tisztában azzal, hogv 
miről van szó ? Mert qui bene distinguit, bene 
doc et. Arról van-e szó, hogy tanterv és tan-
anyag elválaszthatatlan egységes dolog, vagy 
pedig arról, hogy a tanterv úgy tekintessék, 
mint keret s abban csak a tananyag megkülön-
böztetéséről legyen szó ? Ha az utóbbi né-
zetet (a keretet) veszszük alapelvül, akkor iga-
zat kell adni azoknak, a kik csak egy tanter-
vet akarnak, mert tágabb értelemben vett tan-
terve tényleg nem lehet más az osztott és 
más az osztatlan iskolának. A gerincz ugyan-
az. csak húst rak arra mindkét nemű iskola 
a maga módja szerint. 

De ha nézem az osztott iskola tantervét, 
úgy találom, hogy nem ez az eset áll, a meny-
nyiben ott nem keretet, hanem precíze meg-
határozott (még pedig minimális) tananyagot 
látok. Már pedig ha így van, akkor igenis áll 
az általam elől említett eset, hogy t. i. a tan-
terv : tananyag is egyszersmind. 

Nem lehet az osztatlan iskola tanterve azo-
nos az osztottéval azon 101 okból, hogy arra 
időt „ összerételni" nem lehet. Lássuk példákban: 

Van az osztatlan (falusi) iskolának egy tan-
év alatt, a legjobb esetben 308, az osztott 
(városi) iskolának pedig 380 tanítási félnapja. 

Ennyi idő alatt van az írva-olvasásból az 
osztatlan iskolának 186, az osztottnak 684 
félórája. A különbözet közel 4-szeres. Szám-
tant (ugyan az I oszt.-ban) tanít az osztatlan 
iskola tanítója 93, az osztotté 380 félórán. 
A különbség több, mint 4-szeres. Hasonló 
az arány a többi tárgyaknál is. Pedig egészen 
félórákat vettem, a mi az osztott iskoláknál 
megvan, de az osztatlannál soha sincs meg! 

Már most kérdeni: hogyan lehetséges 1 
órai tanítás eredménye azonos a 4 órai taní-
tással? (Pedig mondhatnék 6-szorost is, a meny-
nyiben hat tanító mégis csak 6-szor annyi 
órát tanít, mint az 1 tanító.) Mert az (leg-
alább a főtárgyakra nézve) nem áll, hogy az 
osztatlan iskola növendékei közül a kisebbek 
hallás után a nagyobbaktól sajátítják el az 
ismereteket. (Mit tanul az 1. oszt. a felsőbb 
osztályok olvasásából vagy számtanából ?) Sem 
az nem áll. hogy az osztatlan iskola tanítója 
az ismeretek velejét dolgozván fel. átlag az 
osztott iskolák sikerét biztosíthatja. (Kérem! 
hiszen akkor minden fővárosi tanítóra osztat-

lan 6 osztályt bíznának.) A legtöbb tárgynál 
nem beszélhetünk velőről, mert az szakadat-
lan fokozatokból áll. Az olvasásnál a legége-
tőbb szükség a folyékonyság, a mihez pedig 
idő kell, de sok, mert itt velő nincs. A szám-
tan szintén egy örökös lépcső; hol legyen itt 
a velő ? Ugyanolyan a nyelvtan, földrajz s ke-
vés kivétellel minden tárgy. 

De nézzünk szembe azzal az érveléssel is, 
hogy a külön tanterv „lealacsonyítja" az osz-
tatlan iskolát és tanítóját az osztottéval szem-
ben. Már miért alacsonyítaná le ? Mi, osztat-
lan iskolák tanítói, ugyanazon képzettséggel, 
ugyanolyan, de nehezebb munkával neveljük az 
életnek növendékeinket, mint az osztottaké. 
Annyi alapot bizonyára rakunk, hogy a IV. 
osztály ismereteire a főgimnázium bátran épít-
het. A különbség az, hogy az osztott iskola 
növendéke kibővített ismeretekkel távozik a 
Vl-ik osztályból (mint hangjegyből éneklés, 
részletezett stilisztikai ismeretek, magasabb 
számmüveletek, bővebb természettudomány 
stb.), míg mi csak az életre nélkülözhetetlene-
ket adjuk nekik, de ugyanazon biztos uluppal. 
Ez a különbség pedig megleszen mindaddig, 
a míg osztott és osztatlan iskola létezik s 
nem fog megszületni olyan „egységes tanterv" 
soha, a mely ezt a különbözetet elenyésztethesse. 

(Csik-Ajnád) Búzás János. 

Népnevelés iink intenzív fejlesztése. 
Szabó Gyula kartársam fönti czímén meg-

jelent czikkéhez kivánok röviden hozzászólni. 
Azt hiszem, hogy czikkiró kartársammal 

abban, hogy: „vallásos, erkölcsös, hazáját sze-
rető, értelmes, munkás és takarékos népet 
neveljünk", mindnyájan egyetértünk. Mindenki-
nek, a ki a ,.népnevelő11 nevet ki akarja érde-
melni. erre kell törekednie. 

Azt írja tisztelt kartársam, hogy: „A legelső 
teendő volna az elemi iskolát a népiskolától 
megkülönböztetni." Ez az indítvány elfogad-
hatatlan, miután a falusi és tanyai gyermekek 
közül is sok megy középiskolába és így ezek-
nek már az elemi iskola négy alsó osztályát 
•is a városban kellene elvégezniük, mi kétség-
kívül a szülőkre is nagy terhet róna. 

Legelső teendő szerintem, hogy mindenütt, 
a hol népiskola van, kisdedóvó is legyen. Az 
óvó törvényt kell szigorúan végrehajtani. A nép 
az óvodától nem hogy nem irtózik, sőt mond-
hatom, rajong érte. Tapasztalásból beszélek. 
Behatáskor özönével hozzák föl a még nem tan-
köteles gyermekeket, sőt fizetnének is szívesen, 
csak fölvenném az első osztályba. A kisebb 
falvakban, tanyákon óvoda egyáltalában nincs. 
Városokban is csupán a központban 1 — 2, a 
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hová az intelligens szülők gyermekei járnak. 
A nép gyermekei számára is hozzáférhetővé 
kell tenni az óvodát. 

Ha az óvó-törvényt végrehajtják, akkor fölös-
leges indítvány az is, hogy a tanköteles kor 
a 7-ik évvel kezdődjék. 

A falusi és tanyai ember 10 éves korig szí-
vesen küldi gyermekét az iskolába. Hatéves 
korban pedig éppen semmi hasznát sem veszi, 
tehát ezt az évet is ki kell használnunk. 

Legnagyobb kifogásom a 6 hónapos isko-
lázás ellen van. A kisebb gyermekek éppen 
azokon a hónapokon, melyeket a czikkiró 
kijelölt, vannak leginkább gátolva az iskolába 
járásban, különösen a tanyákon. Még büntetni 
sem lehet őket, ha a rossz időjárás miatt 
mulasztanak. 

A mi czikkirónak azon indítványát illeti, 
hogy 8 éves legyen a népoktatás és a 7 éves 
komál kezdődjék: kivihetetlen. Lehet, hogy 
Maroscsúcson a 13—14 éves gyermeknek télen 
semmi dolga sincs, tehát járhat iskolába akár 
18 éves koráig; de nagyon sok hely van, a 
hol a 13—14 éves gyermekeknek télen veszik 
a legtöbb hasznát. Tessék csak megnézni télen 
a dohány simító házakat. Kik foglalkoznak ott? 
A 13—16 éves fiuk és leányok leginkább. Az 
a szegény dohánykertész éppen télen nem 
küldheti nagyobb gyermekét az iskolába; mert 
akkor napszámost kell fogadnia helyette. 

Továbbá, a szegény ember alig várja, hogy 
gyermeke elérje a 13 éves kort és szolgálni 
küldi, vagy inasnak adja. Most már ha tör-
vénybe igtatjuk, hogy az elemi oktatás a 15 
éves korig tart, ezt nem teheti, pedig reá van 
szorulva, hogy megtegye. Tehát szocziális szem-
pontból is elfogadhatatlan a 7 éves kornál 
kezdődő 8 éves iskoláztatás. 

Elfogadható és valóban helyes indítvány 
tisztelt kartársam czikkében az, hogy a nyári 
hónapokban is a tanító vezesse tanítványait a 
templomba. Ez helyes. 

Szerintem is reformálni kell a népoktatást. 
Az iskoláztatás a 6 éves kornál kezdődjék és 
tartson 7 évig a következő fölosztás szerint. 

1. Alapvető tanfolyam. Ez állana a jelenlegi 
elemi népiskola 4 alsó osztályából. Ide kerül-
nek a 6—9 éves gyermekek. Itt a tanítási idő 
szeptember 1-től junius 30-ig tartana. Még 
pedig: szeptember, október, május és junius-
ban egész nap, a többi téli hónapokban pedig 
a délutáni órákban. Innen a tanulók átléphet-
nek a továbbképző tanfolyamba, a mely három-
éves lenne és ide járnának a 10—12 éves 
gyermekek. Itt a tanítási idő 1 ártson novem-
bertől májusig a délelőtti órákban, naponkint 
4 órán keresztül. A tavaszi és őszi hónapok-
ban hetenkint a gazdasági dolgok gyakorlati 

elsajátítására fél nap szentelendő. Ezt a két 
tanfolyamot előzze meg az óvoda. 

Az alapvető tanfolyamban az egytanítós 
iskola tanítója 640 óra alatt alaposan elvégez-
heti az elemi iskola 4 osztályára előírt tan-
anyagot. 

A továbbképző tanfolyamra 480 óra jut. 
Itt helyes beosztással ellehet végezni az V—YI. 
osztály tananyagát, a mi a munkás ember gyer-
mekének teljesen elegendő. 

A két tanítóval bíró iskola szintén így 
lenne beosztandó. Az egyik tanító tanítaná az 
alapvető első két osztályát és a továbbképző 
1—2 osztályát. 

Tapasztalásból tudjuk, hogy a 6—9 éves 
gyermekek aránylag keveset mulasztanak, tehát 
ezek járhatnak szeptember 1-től junius végéig. 
A szülőknek a 10 —12 éves gyermekek kellenek 
leginkább odahaza, ezek pedig csupán télen 
lennének kötelezve iskolába járni. így módját 
lehetne ejteni a sok mulasztás megszünteté-
sének is. 

Tisztelt kartársam indítványa szerint 600 
óra állana évenkint a 8 évfolyamos munka 
elvégzésére. Ebből egy évfolyamra 75 óra 
esik. Ez pedig fölötte kevés. Az én indítványom 
keresztülvitele mellett a közvetlen tanításra 
osztályonkint 160 óra esik, tehát több mint 
mégegyszer annyi. Már pedig egyenlő szorgalom 
mellett így még egyszer annyi munkát lehet 
elvégezni. 

Ha a népoktatási törvényt a föntebb elmon-
dottak szerint módosítanák, annak a következő 
előnyei lennének: 1. Megszűnnék a rendetlen 
iskolába járás. 2. Megszűnnének a túltömött 
iskolák; mert ott, a hol ma 1 tanteremben 
100 gyermek nyüzsög, a négy alsó évfolyam-
ban 72, a továbbképzőben 44 tanuló lenne. 
Czikkiró kartársam indítványa szerint pedig a 
mostani 100 tanulójú teremben 135 tanuló 
lenne. Köszönöm szépen! Például veszem saját 
iskolámat. Most tanítok október 1-től május 
végéig 130 tanulót. (Ugy-e szép szám ?) Czikk-
iró kartársam indítványa szerint tanítanék 6 
hónapon keresztül 172 tanulót. Saját indít-
ványom szerint tanítanék az alapvető tanfo-
lyamban 86, a továbbképzőben 64 gyermeket. 

Igaz, hogy kartársam indítványa kedvezőbb 
a „gazda-tanítókra" ; de tekintetbe véve a 
körülményeket, népoktatásunkra fölötte káros 
lenne. 

Szerintem a tanító, a kinek földje van, két-
liónapi szünet mellett is lehet jó ..minta gazda11 

és teljesen fölösleges a 6 hónapi szünet. 
A mai korban, midőn a tanítót is készpénz-

zel kezdik fizetni és csak minden ötvenediknek 
van néhány hold földje, ez az indítvány idejét 
multa. 

v - z . 
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Nevelhetünk mi jó gazdákat a nélkül is, 
hogy „ mintagazdaságunk" legyen. Alapvető-
nek ott a heti fél nap az iskolakertben tar-
tandó gyakorlatokra, folytassuk a nevelést az 
ismétlő-iskolában s ha ez sem hozza meg a 
kivánt eredményt, rendeszünk esti gazdasági 
tanfolyamot és oktassuk a felnőtteket a helyes 
gazdálkodásra ott. 

Mindenesetre hasznos dolgot végezünk, ha 
e tekintetben tisztázzuk az eszméket. 

(Gsorvás-Gerendás.J Szentktressty Tivadar. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
A Az udvarhelyinegyei taní tóegyesület 

november '23. és 24-ik napjain tartotta meg 
XXV. rendes közgyűlését Székely-Udvarhelyen, 
mely alkalommal megünnepelte 25 éves műkö-
dését is. Nagyban fokozta az ünnepélyes han-
gulatot az a meleg és szívélyes fogadtatás, 
melyben a megjelentek a város lakói által ré-
szesíttettek, valamint az a meleg érdeklődés, 
melyet a megyei hatóság, élén fő- és alispán-
nal, tanúsított a gyűlés iránt. A marostorda-
megyei tanítótestület és az erdővidéki tanító-
egyesület képviselőket küldöttek. Belle László 
elnök megnyitó beszédében ecsetelte azt a 
hatást, mit az egyesületi élet gyakorol a ta-
gokra és a társadalomra; rámutatott azokra 
az alkotásokra, melyeket az egyesületi élet, az 
abban ápolt kartársi szeretet és áldozatkészség 
hozott létre a kormány és a társadalom támo-
gatásával, kiemelve köztük a Ferencz József 
Tanítók Házát, mint a legújabb alkotást. A 
megnyitó beszéd után üdvözölte a megye köz-
szeretetben álló tanfelügyelőjét, Sándor Mózes 
kir. tanácsost, ki 30 év óta állandóan vezeti 
— a mi egyedül álló az egész országban 
e megye népoktatásügyét, ápolja az egyesü-
letet alakulásától kezdve meleg szeretettel, 
atyai jóindulattal. Az érzésteljes üdvözletre 
meghatottan válaszolt az érdemekben megőszült 
tanfelügyelő, mit hosszas éljenzés követett. 
Azután Szász Ferencz titkár olvasta föl rövidre 
foglalva az egyesület 25 éves történetét, majd 
Benedek Eleknek ez alkalomra írt „A vén 
mester" czímű költeményét szavalta el hatáso-
san Veres Ferencz tanító. Az elnök zárószavai-
val végződött be az ünnepélyes gyűlés. 24-én 
volt a rendes közgyűlés. Napirend előtt tiszte-
letbeli taggá választották Péterfy Sándor kir. 
tanácsost. Máthé József, a marostordavármegyei 
tanítóegyesület elnöke, üdvözölte a közgyűlést s a 
székely iparkamarának azt a tervét ismertette, 
meiy szerint a háziipar meghonosítása czéljából 
s különösen a szalmafonás magasabb színvo-
nalra emelése tekintetéből, székely fiúk kiképez-

tetését látja szükségesnek s kéri e czélból a 
székely tanítók hazafias támogatását. A köz-
gyűlés lelkesen fogadta a felhívást s támoga-
tást igért. A tárgysorozat rendjén Szász Ferencz 
olvasta föl titkári jelentését, mely hü tükre az 
elmúlt évi munkásságnak. A központi bizott-
ságnak az Eötvös-alai) és a Tanítók Háza tá-
mogatása tárgyában hozott határozatait ismer-
tette Péter János, ajánlva, hogy minden tag 
lépjen be az Eötvös-alap tagjai közé s kezdjék 
meg a gyűjtést a Tanítók Háza számára, E 
czélra 1000 korona gyűjtését ajánlja a központi 
bizottság. Kimondatott, hogy ez irányban a 
fiókkörök teszik meg köteleségeiket. Kriza 
Sándor egy új segélyegyesületi alapszabály-
tervezetet mutatott be, mit a központi bizott-
ság megbízásából készített el s indítványozta, 
hogy minden tag lépjen be a meglevő segélv-
egyesületbe, melynek a vagyona készpénzben 
9000 korona. Az indítvány elfogadtatott s az 
alapszabálytervezet a segélyegyesület gyűlése elé 
utasíttatott. 

A kolozsmegyei tan í tó tes tü le t bánffy-
himyad-almásmenti köre Bánffy-Hunyadon tar-
totta gyűlését, melyen Pallós Albert igazgató, 
a kolozsmegyei tanítótestület elnöke is megje-
lent, Vincze Ferencz megnyitó beszédében há-
lával emlékezett meg mindazokról, a kik a Taní-
tók Házát megvalósítani segítettek. Fölolvasá-
sokat Koltai Lajos és Fiedler Árpád tartottak, 
H. Szántó István pedig szavalt. Elhatározták, 
hogy a Tanítók Háza javára tánczmulatságot 
rendeznek. 

A beszterczenaszód vármegyei általá-
nos tanítóegyesület Sajói fiókköre Zselyken 
tartotta meg őszi rendes gyűlését. Józsa Márton 
az ifjúsági könyvtárakról, Zsigmond Albert a 
tüdővészről és az ellene való védekezés módjá-
ról értekezett. A tavaszi gyűlésre kidolgozás O o ~ 
végett kiosztattak a következő tételek: ,,A 
költői művek tárgyalásával kapcsolatban a 
nemzet legkiválóbb írói közül kiket ismertes-
sünk meg a népiskola növendékeivel s mi 
módon?" és „Miképen lehet a növendékeket 
illedelmességre szoktatni ?" 

= A Magyar Tanítók Naptárát , a mely 
tudvalevőleg tanítók tanuló fiainak ösztöndíj-
alapja javára jövedelmez, szépen fölkarolta 
kivált a vidéki tanítóság: a kiadóhivatal most 
küldözgeti szét az utolsó ezer ötödik százának 
a példányait. Második kiadást az Athenaeum 
egyelőre nem lévén hajlandó rendezni, fölszó-
lítjuk t. kartársainkat, hogy a ki még meg 
nem szerezte a naptárt, mielőbb tegye meg 
megrendelését az Athenaeum r.-társaságnál 
(VII. ker., Kerepesi-út 54. szám). A Magyar 
Tanítóik Naptárának ára tudvalevőleg 4'1 kr. 
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SZUNORA 
It omlás küszöbén. 

— Nagyon korán megjöttek, kavarognak 
veszettül, küszöbön a tél! — mondá tekin-
télyes képpel János kovács a műhely oldalát 
támogató falusiaknak. 

Azok csak bólogattak szó nélkül. Csakugyan, 
mint valami csöndesen tarjagozó fekete felhő, 
úgy gomolygott a csókasereg a faluvégi 
vályoggödrök körüli roppant nyárfák fölött. A 
hideg őszi szél messze hordta el károgásuk 
hangját. 

A parasztok jobban nyakuk közé rázintot-
ták vállukkal a szűrt s hallgatva szortyog-
tatták pipáikat. A patkoló törzsökön ült maga 
a biró, térdeire könyökölve s két kezében 
fogott botjával ákombákom vonalakat húzgálva 
a szénporos földre. Csak az inas által nagv 
buzgalommal rángatott fujtatónak zuhogása s 
a legény pörölyének czifra kalapálása hangzott 
a műhelyben. 

—• Bizony be is havazik nekünk nemsokára! 
szólt végre a biró hosszú hallgatás után, bot-
jával mérgesen bökvén egyet a kastély felé, 
mely sárga ormával éppen ide látszott a túlsó 
végről. 

A parasztok csak lógatták fejüket és ühin-
gettek, a szomorú bizonyosság együttérzésével. 
János kovács közönyösen rázogatta markában 
a parazsat s aztán bütyökkörmével pipájába 
nyomkodta. 

— János kovács könnyen fütyül, vasalás, 
patkolás mindig lesz, akár az uraság úr a 
határban akár a zsidó — veté oda bús irigy-
séggel az egyik. — De a mi feles földeink, 
faizásunk, páskuniunk s a többi! 

A vörösfejü kovács, kinek még a képe s a 
szemei is vörösek voltak a tűztől meg az ital-
tól, önelégülten nevetett nélkiilözhetlenségének 
elgondolásában, míg a többiek meredt hallga-
tással bámultak a kavargó csókasereg felé vagy 
a pöröly alatt döngő tüzes vasrúd szétrúgó 
sziporkáiba. 

Volt is min tűnődni való elég. Az uraság 
hejehuja élete, előbb messze nagy. városokon, 
aztán idehaza, meghozta a kastélyra a romlást. 
A sok szemtelen vigyorgásű hitelező elmara-
dása után addig jártak a kastély kapuján ki-be 
mindenféle billogos írásokkal — törvényes em-
berek, míg végre bizonyos lett a dolog. Immár 
a somkeréki Deues a jószág ura s Jakab, a fel-

végi botos kézdörzsölve erősítgeti, hogy vége 
az uradalom régi bitangolásának. A parasztok 
szomorúan hallják az új gazdálkodás bekövet-
kezését; az új gazda telehordatja az uradal-
mat mindenféle gépekkel, nem lesz eztán be-
csülete a kaszás embernek, részaratókért, nyom-
tatókért képpel sem fordulnak feléjük többét. 
A páskumot feltörik répa alá s a falu végire 
c-zukorgyár jön. 

— Föl is gyújtom én azt, tudom Istenem ! — 
rikoltá dühösen az egyik rongyos ködmenü. 

Szerencsére a kovácslegény éppen most rette-
netesen döngetett az üllőn, a biró hallatlanná 
tette az elkeseredett kifakadást és még azért 
is, mert éppen most kanyarodott ki a kastélykert 
sarkán errefelé az ismert lovascsoport. 

Az uraság indult agarászni két fiával. Köztük 
volt- a jó Gizella kisasszony is, a falusi szegé-
nyek, betegek áldása . . . Nem soká lesz az már !. 
Oly szép volt sárga paripáján, bánatos szelid 
mosolyú arezával. A kopasz, csak ez volt 
az uraság neve a falusiak közt — kevélyen 
ült a nyeregben. Könnyű neki: az eladáskor 
kikötötte magának a kastélyt, nagy darab föld-
del, a falu alatti rétet élete fogytáig, meg 

Ö..J o o 
kerek summa évpénzt. . . . telik továbbra is 
paripáknak abrakra, szép lányoknak viganóra, 
selyemkezkenőre. A gyerekei majd örökölnek 
nagynénjük után Ellovagolt a műhely előtt, 
alig bicczentve meg fejét a kovács hajlongására 
s a kisasszonyt megemberelő parasztok süve-
gelésére. 

— Hej de szeretnék egyet végigsimítani a 
tarkóján íurkos-botommal! — íuorgá fogcsiko-
rítva a rongyos ködmenü. A többiek csak 
ühmgettek s tovább hallgatták a birót, a ki 
mintha önmagában beszélgetne. 

ügy bizony. Oda kerül a gyár, a hol most 
a szép nyárfák állanak meg a vályogvetőhá/.... 
Hova lesz akkor Csirke ezigány is számtalan 
purdéjával! Valóságos csókasereg, csakhogy 

: nekik nincs szárnyuk s nem rakhatnak a fák 
! ágai közt fészket. A falu nyakára szakadnak . . . . 

— Xo, a mi a parázsszemü Zsuzsót illeti 
— mondá nevetve a kovács agyarára fogott 
pipája mögül, — azt nem kell félteni bird  
uram, van még hely a kastélyban a köteles 
lányok mellett, kivált most, hogy Gizella- kis-
asszony is örökre buesut vesz tőlünk; 

Éppen akkor haladt el a lovascsoport a vá-
lyogvetőház előtt, egész csapat füstös képű 
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gyerek szaladt, czigánykerekezett utána, a ház 
küszöbén egy öreg czigány hajlongott s az 
ajtófélfához támaszkodva, egy sugár termetű 
leány állt. 

Két kacsintás keresztezte egymást a czigány-
leány szemében, az öreg uraságé meg Géza úrfié és 
Zsuzsó fényes nevetéssel adta vissza mindkettőt, 
fekete szemöld-ívei alól villanva nyilazott vissza 
szeme pillantása. 

A malomhídnál előre ugratott a földesúr s 
'Géza fia utána. 

-— Apa — kezdé könnyed büszke nevetés-
sel •— ha már kitomboltad magad alól a földet, 
ne akard lelegelni a, más határáról is a vi-
rágot ! 

— Mi mondani valód van ficzkó ? mor-
dult vissza az öreg. 

— Hát csak az, hogy Zsuzsóra én vetet-
tem szemet, ne lábatlankodjál körülötte: én 
akarom őt magamnak. 

— Majd megválik! •— mondá gonoszul ne-
vetve az apa. 

Géza úrfi éppen oly hangon válaszolt: 
— A dominiumot, az már az ördögé, el-

•csukliztad... 
— Bizonyos huszárhadnagy adósságainak is 

volt abban része, úrfi! 
— Tudom, azért kellett kviétálnom, — de 

én csak tarlóztam már, a honnét te rakott 
szekérrel hordtad . . . Kamaráskulcsod is talmi 
aranyból van már. De azt mondom, hogyha 
Zsuzsót békén nem hagyod, se költséget, se 
fáradságot nem sajnálok, szekvesztrumot kérek 
ellened! 

Hej de kaczagtak mindketten ezen a fenye-
getésen ! — — — 

— Ni. hogy nevetnek! — mordult föl az 
utánuk nézők közül a rongyos ködmenü a 
kovácsműhely előtt. 

— Vesztüket érzik! — mondá fejcsóválva 
a biró. — Csak ne volna közös a mi vesztünk 
is velük! 

A szél rejtelmes szomorúan suhogtatta a 
nyárfák leveleit, a csókasereg gomolyogva ter-
jengett a fák fölött, szélsüvöltésből, falombok 
suhogásából élesen, szakadatlanul hallatszott ki 
a csókák szavai: kár! kár! 

(Budapest.) Németh I'jnácz. 

IRODALOM. 
Számtan és mértan a gazdasági ismétlő-

iskoláknak. Irta dr. Belce Manó. A gazdasági 
ismétlő - iskolákban az olvasókönyv mellett 
egyedül megengedhető tankönyv a számtan. 
A többi tárgy az olvasókönyv alapján tanítandó. 
Az első, e czélra szolgáló ily számtan Béke 
Manóé. Megjelenése a Néptanítók Lapjában 

már volt jelezve. A szóban levő könyv IX 
részre van osztva. E részek elég bőven fog-
lalják magukban mindazon anyagot, a mit a 
szervezet és tanterv megkíván. Rövidség ked-
véért lehetőleg általánosságban sorolom föl e 
könyv előnyeit és hibáit. 

Előnye a számtan és mórtannak az átte-
kinthetőség. IX részre osztott anyaga ismét 
39 pont alá van sorolva a szerint, a mint más 
számolást vagy a számoláshoz más-más kört, 
anyagot ölel föl. Ügy a számtani, mint a 
mértani példák a gazdaság köréből vannak 
merítve; az azokból levont szabályok, néhány 
kivételével, helyesek. A gazdasági területek, 
gazdasági eszközök és terményekről való 
számítási feladatok külön-külön pontok alá 
vannak csoportosítva, mint: a vetemény súlya, 
a hold és hektár ára és termése. Talaj- és 
magvizsgálati számítások. A gazdasági eszkö-
zök értéke. A selyemtenyésztés. A méhészet. 
A gabona és széna beszáradása. Takarmányo-
zás. Szőllőmüvelési számítások. Átírási illeté-
kek és adózás. Az állatok értékének megbe-
csülése. Gazdasági statisztikai számítások stb. 
stb. Ezen czímekből is következtethetjük, hogy 
a példák sokoldalúak. Sokoldalúságuk mellett 
ismeretterjesztők. Az ismeretterjesztésre a szerző 
nagy súlyt helyezett. A holdak áránál pl. meg-
ismerteti a tanulót a katasztrális és magyar 
hold nagyságával. A selyemtenyésztés és 
méhészetnél bepillantást nyújt e foglalkozások 
mostani állapotába. A talajról és magról való 
számolásnál megtanulja a tanuló a különböző 
homoktalajokat, mikor jóminőségü (csiraké-
pes) a gabona; a takarmányozási számítások-
nál meg az illető állati táplálékok emészthető 
anyagait ismeri meg. 

A területekről s a testek köbtartalmáról 
való számítás eléggé gyakorlati. Igen helyes, 
hogy a szerző az átirási s illetékadózást, a 
szövetkezetet, a földadót, a gazdasági szám-
vitel elemeit, a pénztári, terményről, szarvas-
marha, napszámosokról való naplóvezetést, 
illetőleg számítást fölvette e könyvbe. Gya-
korlati dolgok, miknek megtanulása a gazdára 
nézve mindenképen hasznos. A könyv nyelve-
zete általában jó. 

Ezen előnyökkel szemben a könyvnek szá-
mos hibájára és hiányára kell rámutatnom. 
Számtani feladatainak egy része igen hosszú; 
ezeknek megoldása hosszadalmas, unalmas. 
A bonyolódott, kuszált s hozzá gyakorlati szem-
pontból meddő példákkal a gazdasági ismétlő-
iskola évi 12—14 számtani óráját nem lehet 
elpepecselni. Egy aratónál nem 10, hanem 
legalább 14 órai munkaidőt kell számítani 
(16. lap. 17. pout). A takarmányozás s az 
állatok értékére vonatkozó számítások köréből 
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rett példák (46., 47., 51. lap) nem gyakorlatiak. 
Az állatoknak faggyú, bőr stb. szerinti 
értékkiszámítása a mészárosnak, kereskedőnek 
s nem a parasztgazdának való. Az állatoknál 
ezen az alapon a kisgazdának nincs is módjá-
ban számítani, mert csak az állat leölése után 
tudhatná az állat egyes részeit megbecsülni. 
Ezekből egy, legfölebb két példa elég lett 
volna; inkább egy-egy vagy egypár szarvas-
marha egész értékbecslése szerint kellett volna 
példákat nyújtani. A ló, bivaly, disznó, kecske, 
juh s majorság értékével való számítás egészen 
kimaradt a példák köréből. 

A tejnél is tisztán az alkotórészek Vo-aival 
bíbelődik a szerző; az egyszerűbb s az élet-
ben mindennap előforduló dolgokra, hogy 
pl. egy liter tej, tejfel, egy kg. túró, nyers-
és irósvaj ára mi s az eladásnál bizonyos 
mennyiségű ily termékekért mennyit kaphat 
a termelő, egy árva példa sincs. A főbb gaz-
dasági termények árai mellett a selyemgubó, 
a gyümölcsök, konyhai vetemények, lencse, 
hajdina, köles, bab, dohány stb. áraival való 
számítást szintén nem találjuk. A talajnál csak 
a homoktalajokat ismerteti a szerző; a tőze-
ges, humusz- és agyagtalajról hallgat. 

A százalék-számítás módja (40 — 41. lap) 
egyáltalán nincs jelezve. Az idomok ismerte-
tésénél a négyzet kimaradt. Szerző szerint 
derékszögű-négyszög az, melynek minden szög-
lete egyforma. Ez nem világos meghatározás. 

A szerző által e könyvben összegyűjtött 
példák nagyobb része a nép felnőtteire is ta-
nulságos s ismeretterjesztő, más része azonban 
értéktelen. Pedig a szerző által a gazdaság 
köréből, úgy látszik, nagy előszeretettel s elis-
merésre méltó szorgalommal összegyűjtött 
nagy anyagból teljesen megfelelő gyakorlati 
értékű feladatokat, példákat lehetett volna 
összeállítani. De hát a szerző — úgy veszem 
észre — a népiskolát s a nép adásvevési 
ügyleteit apróbb részleteiben nem ismeri. 

Nem helyes, hogy a szerző a példákban 
egyhelyütt koronát. másutt forintot vesz. 
Pl. — a többek közt — a 9., 10., 21. lapon 
levő példákra koronaérték, a 19., 20., 21., 
43., 44., 47. lapokon meg következetesen 
forint értéket használ. Azt nem tartom valami 
különös hiánynak, hogy a könyvnek előszava 
nincs, tartalomjegyzéknek azonban már mégis 
kellene lenni. 

Szerzőnek, mint láttuk, könyvén még több 
javítást kell tennie, hogy az kifogástalan s a 
gazdasági ismétlő-iskoláknak teljesen megfelelő 
legyen. A könyvet mindamellett, mint hézag-
pótlót s hiányai és hibái mellett is eléggé 
használhatót a gazdasági ismétlő-iskolák részére 

bátran ajánlhatom. Kapható a Lampél-fé\t-
könyvkereskedésben. Ára 35 kr. 

Gönczi Ferencz. 

Egykoronás Petőfi-kiadás. Az Athenaeum 
irodalmi esemény-számba menő dolgot csele-
kedett : kiadta Petőfi összes költeményeit egy-
koronás, csinos borítékú vaskos kötetben. Az 
említett irodalmi társulat ezrek és ezrek, sőt 
szeretjük hinni: százezrek óhajtását valósította 
meg ezzel a kiadásával. A magyar nemzet 
legnagyobb költője ezentúl otthon lehet még 
a legszegényebb magyar ember házában is.. 
Fölhívjuk t. kartársainkat: adják tudtára a 
magyar népnek, a melylyel érintkeznek, hogy 
az ő költője már a kunyhók lakóinak is hozzá-
férhető, mert a 800 oldalra terjedő kötet nem 
drágább, akár csak egy jobb kalendárium : 
egy korona! 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Schey József 

és Pál báróknak, a kik Kövecses-Major nevű 
pusztán 5400 frt költséggel iskolát építtettek 
és annak föntartását magukra vállalták. 

Kinevezte: Bajka Sándor oki. tanítót a 
borsarepegyai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá: 
Papp János oki. tanítót a kabolacsárdai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Fejér Anna oki. 
óvónőt az egri áll. óvóhoz óvónővé; Péczeli 
József oki. tanítót a dobzi áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Priszner Mária oki. tanítónőt a 
fehértemplomi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé : 
Buga Szilárd oki. tanítót a szinerszegi áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Danits László oki. 
tanítót a sasvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá ; 
ifj. Burró Imre oki. tanítót a berencsváraljai 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá: Hám János, 
Vitos János, Vitos Gergely, Lovass Jenő, 
Gelsy Péter, Adorjányi Julia, Eitz Róza, 
Keresztúri/ Mária, Sallay Mária, Zsirkó Ernő, 
Márton Géza, Humay Nándor és Jánosi Nándor 
oki. tanítókat, illetve tanítónőket a mindszenti 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, illetve tanító-
nőkké: Jászay Ilona oki. tanítónőt a perec-sei 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Kercsedi 
Árpád oki. tanítót a boldogfalvi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Józsa Márton oki. tanítót a zselyki 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Molnár Mihály 
oki. tanítót a kisteleki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Kiss Katalin oki. tanítónőt az igaz-
falvi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Deák János sasvári áll. el. isk. 
\ tanítót a kisteleki áll. el. népisk.-hoz; Ilolzer 

Margit beregszászi áll. el. isk. tanítónőt a 
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lüiskölczi állam vasuttelepi áll. el. iskolához: 
Kálboreán György felsőporumbáki áll. el. isk. 
tanítót a gridi áll. el. isk.-hoz eddigi minő-
ségében. 

Végkielégítést utalványozott: Dekkertné-
Hock Ilonaesáktomyai munkaképtelen egyesületi 
•óvónő részére 400 irtot egyszersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott: Stefkovics Gyula 
tárnoki munkaképtelennek talált közs. tanító 
részére évi 270 irtot: Xágel Miklós kisoroszi 
munkaképtelennek talált közs. tanító részére 
évi 230 frtot; Pfeiffer János ó-kanizsai róm. 
kath. tanító részére évi 580 frtot: Veress 
László gyerővásárhelvi munkaképtelennek talált 
gör. kel. tanító részére évi 250 frtot: Bahn 
Károly szegedi kir. ker. börtön-tanító részére 
évi 560 frtot; Bartsch i). János bulkeszi 
munkaképtelennek talált ág. ev. tanító részére 
évi 380 frtot: Ignát Filimon szászlónai munka-
képtelennek talált gör. kel. tanító részére évi 
210 frtot: Unsz Mihály katonai munkaképte-
lennek talált gör. kath. tanító részére évi 
220 frtot: Khotl József torontálalmási volt 
határőrvidéki munkaképtelennek talált közs. 
tanító részére évi 809 frt 37 krt; Márczy 
István kernyajai róm. kath. munkaképtelen 
tanító részére évi 470 frtot: Hyl Károly 
bácsújfalusi munkaképtelennek talált ág. ev. 
tanító részére évi 490 frtot. 

Segély-, illetve gyámpénzt engedélyezett: 
Werner Mihály kiripolczi róm. kath. votl 
tanító özv., szül. Albrecht Mária részére évi 
205 frtot: Gyulafy Endre bajai közs. polg. 
isk. tanító Huba nevü kiskorú árvája részére 
81 frt 66 kr gyámpénzt. 

Árvaházba leendő fölvételét elrendnlte: 
néh. Vajna Károly csombordi állami volt 
tanító Emma nevű árvájának a hódmezővásár-
selyibe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőháza jelenleg 

a kvóta-törvényjavaslat általános tárgyalásával 
foglalkozik. Remélhetőleg még ebben az évben 
befejezik ezt az ügyet s a jövő év elején meg-
kezdhetik a költségvetés tárgyalását. 

Világ folyása a kiiltoidön. Ausztriában 
még mindig nagy a zavar és, a németek után, 
most a csehek obstruálnak. Áldatlan állapotok 
bizony ezek s nyomasztólag hatnak úgy az 
osztrák, mint a magyar gazdasági viszonyokra 
is. Megkísérelték, hogy a németek és a csehek 
közt kiegyezést hozzanak létre, de a kísérlet 
meghiusult. Ennek következtében gróf Clary 
ministeriuma erősen megingott. — Az afrikai 
harcztéren még mindig nem esett meg a döntő 
ütközet. A búrok vitézül tartják magukat s 

az angolok helyzete nagyon válságos. Az angol 
kormányt különösen az a körülmény nyugta-
lanítja, hogy az angol birtokok hollandusai 
csatlakoznak a búrokhoz, már eddig — úgy 
mondják — mintegy húszezeren. A kapzsi 
Angliának újabb pénz- és emberáldozatokra 
kell magát elhatároznia. Lapunk jövő számá-
ban talán már döntő eseményekről írhatunk. 

— A középiskolai tanárok f. hó 8-án 
látogatott választmányi ülést tartottak, melyen, 
a többi közt. a Tanítók Háza kérdésével is 
foglalkoztak. A Tanítók Házába, tudvalevőleg, 
tanárok főiskolákon tanuló fiai is fölvehetők, 
de ellátásukról természetesen maguknak a 
középiskolai tanároknak kell gondoskodniok, 
a mennyiben az Eötvös-alap vagyonához csak 
azoknak van joguk, a kik azt gyűjtötték: 
a népiskolai és polgári iskolai tanítóknak. A 
tanárok gyűlésén az elnökség előterjesztésében 
hangsúlyozta, hogy a tanároknak is kell alapot 
gyüjteniök a maguk számára. A mi nézetünk 
szerint leghelyesebb volna, ha főigazgatósági 
keriiletenkint a tanárok, két-két szobaalapít-
ványra, 8000 koronát gyüjtenének, a mi 
összesen 72.000 koronát tenne ki. Egy-egy 
tauárra jutna körülbelül 20—25 korona. 
Várjuk a történendőket. 

— Eötvös József báró összes müveire 
vonatkozólag lapunk m. számában egy kar-
társunk azt az óhajtását fejezte ki, hogy 
..azon tanítók, a kik e végleges kiadást 
megszerezni kívánják, oly föltétellel tehessék 
ezt, hogy 1900 január 1-től havonkint 2, 
illetőleg 3 frtot fizessenek be." Ez az óhajtás 
már meg is valósult, a mennyiben az Orsz. 
E'Avös-Bizottság f. hó 6-án tartott ülésében 
elhatározta, hogy havi 2. illetőleg (kötött 
példányra) 3 frt befizetést is elfogad, csak-
hogy az ily részletfizetések nem a Belvárosi 
Takarékpénztárhoz, hanem Schmidt Albin 
úrhoz, az Eötvös-alap pénztárosához (VII., 
Wesselényi-u. 44.) küldendők. Lehetővé van 
tehát téve a tanítók számára is az, hogy 
halhatatlan Eötvös'ink munkáit a maguk 
számára is megszerezhessék. Reméljük, hogy 
a bizottság e határozata tetemesen növelni 
fogja az előfizetők számát. 

— Karácsonyi szünetek. Lapunk f. évi 
48. számának Tanácsadójában egy üzenet 
volt, a mit sokan félremagyaráztak. Közöljük 
ennélfogva a karácsonyi és húsvéti szünetekre 
vonatkozólag annak a ministeri rendeletnek, 
a mely egyébiránt annak idejében a mi 
lapunkban is közölve volt, idevonatkozó részét. 
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E rendeletnek ez a része így szól: „Az állami 
isk. gondnokságok, valamint a községi iskola-
székek számára a népokt. törvények végre-
hajtása tárgyában kiadott .Utasítás" 39., 
illetve 49. §-ának második bekezdése alatt 
a karácsonyi és húsvéti szünidőre vonatkozó 
rendelkezést egybehangzóan a székesfőváros 
összes iskoláiban, a felső kereskedelmi iskolák-
ban, a tanítóképzőkben és az állami közép-
iskolákban fennálló intézkedéssel oda módo-
sítom, hogy az állami és községi elemi, felső 
nép- és polgári iskolákban a folyó tanévvel 
kezdődőleg: a karácsonyi szünidő minden év 
deczember havának 24-től a következő év 
január hava 2-ig. — a husvéti szünidő pedig 
virágvásáraaptól húsvét utáni keddig tartson 
bezárólag." Ez a „bezárólag" szó annyit 
jelent, hogy január 2-a és a húsvét utáni 
kedd még szabad napok. 

— Jubileum. A budapesti VI. ker. felső-
•erdősori el. iskola tantestülete f. hó 7-én 
ünnepelte Szőke István igazgatónak, a Buda-
pesti Tanítótestület érdemes elnökének 30-éves 
szolgálati jubileumát. A testület nevében Sol-
tész Kálmán üdvözölte a tisztelet, szeretet és 
hála nemes érzelmeitől áthatott, meleg szavak-
kal a jubilánst, kiemelvén érdemeit a tanügy 
fejlesztése és a kartársi egységes szellem meg-
teremtése körül. A jubiláns meghatottan vála-
szolt s mély hálájának adott kifejezést a meg-
emlékezésért. Az ünnep emlékére a testület 
100 frtos alapítványt tett az Eötvös-alapnál és 
•ezenfelül értékes ajándékkal lepte meg a jubi-
lánst. A Néptanítók Lapja, melynek Szőke 
István egyik legkedvesebb munkatársa, az 
érdemes férfiúnak a nyilvánosság előtt fejezi 
ki s/.erencsek ivánatait. 

A Tanítók Háza első lakói f. hó 8-án 
küldöttségileg tisztelegtek Péterfy Sándor kir. 
tanácsosnál, Lakits Vendel, dr. Göőz József 
és Schmidt Albin igazgatóknál és Ujváry 
Béla főreáliskolai igazgatónál és szerkesztőnél, 
hogy megköszönjék a nevezetteknek, a mit 
a Tanítók líáza létesítése érdekében tettek. 
Kovácsics Sándor medikus, Jendrassák József, 
Hajas Béla tanárjelöltek és Honéczy Sándor 

joghallgató fejezték ki a Tanítók Háza első 
lakóinak köszönetét és háláját. Kartársaink 
főiskolákon tanuló fiai mindenütt szives 
fogadtatásban részesültek és alkalmuk nyilt 
meghallani, hogy a Tanítók Háza vezetői a 

mostani állapotokat még csak a kezdet 
kezdetének tartják s hogy minden törek-
vésüket az intézet kiegészítésére, fejlesztésére 
fordítják. Végül a küldöttség Józsa Mihály 
gondnoknál tisztelgett, a hol Schreiber Lajos 
volt a mi ifjaink szónoka. 

— Az iskolaszéki tag kérdezöjoga. A 
fővárosi VIII. kerületi iskolaszék legutóbbi 
ülésén az egyik iskolaszéki tag megkérdezte 
az elnököt, hogy van-e joga az iskolaszéki 
tagnak látogatása alkalmával a tanulókhoz o . o . 
kérdést intézni ? A megindult vitában részt-
vett a jelenlevő királyi tanfelügyelő is. Az 
iskolaszék kimondotta, hogy a fönnálló isko-
lalátogatási szabályok szerint az iskolaszéki 
tagnak nincs joga kérdezni a tanulókat. Sőt 
ahhoz sincs joga, hogy az illető órában előírt 
tantárgyat valami más, neki tetsző tárgygya' 
fölcseréltesse. Végül azt is kimondották, hogy 
ha az iskolaszéki tagnak valami megjegyzése 
van a tanító munkájára, azt csakis a tanítás 
órái után mondhatja meg a tanítónak. 

— Az állami tanítók hiteles névjegyzékét, 
melyről lapunk 45. számában szóltunk bőveb-
ben, f. hó 9-ig összesen 220-an rendelték 
meg, illetőleg ennyien jelentették ki, hogy 
megjelenése esetére megrendelnék. Mivel ez 
a szám az állami tanítóknak csak valamivel 
több, mint 7°/o-a, ezennel kijelentjük, hogy 
a névjegyzék kiadására nem vállalkozunk. 

— A háromszékvármegyei tanítótestölet 
november 28-iki közgyűlésén összesen 80 tag 
lépett be az Eötvös-alap kötelékébe, még pedig 
45-en 50 koronás részvénynyel 2250 koronát. 
35-en pedig évi 3 koronával összesen évi 105 
korona járulékot írtak alá. A névszerinti kimu-
tatás a Magyar Tanítók Naptárában fog meg-
jelenni. Ugyanezen alkalommal a háromszék-
vármegyei tanítótestület közgyűlése az eddigi 
200 koronás alapítványon kívül 1000 koronás 
alapítványt szavazott meg, oly föltétellel, hogy 
1900-tól kezdve évi 5°o-os kamatját fizeti 
mindaddig, míg az egész tőkét lefizetheti. A o' o <3 
közgyűlésen tehát az Eötvös-alap javára 3250 
korona alapítványt és részvénydíjat s 105 korona 
állandó évi járulékot írtak alá. 

— Jutaloiudíjak. A magyar földhitelinté-
zet által a gyümölcsfatenyésztéssel foglalkozó 
és azt oktató tanítók, illetőleg községi faiskola-
kezelő kertészek számára az e téren szerzett 
érdemeik elismerése czéljából az 1899. évre 
adományozott 2500 frtból kiosztandó 21 juta-
lomdíjat az e czélra alakított biráló-bizottság 
a következő pályázó faiskola-kezelő tanítók-
nak, illetve kertésznek ítélte oda, és pedig: 
A 300 frtos első pályadíjat Vucsálc Sándor 
muraszombati gazdasági fiókegyesületi faiskola-
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kezelő és urdombi állami tanítónak (Vasvár-
megye); továbbá a két 200 frtos második pálya-
díjat : Bernád Lajos diesőszentmártoni áll. isk. 
igazgatónak (Kis-Küküllővármegye), Galantha 
Géza huszti községi faiskola-kezelő és tanító-
nak (Máramarosvármegye; végül a 18 egyen-
kint 100 frtos harmadik pályadíjat: Pohán 
János öcsödi faiskola-kezelő kertésznek (Békés-
vármegye), Bucsy József meszesgyöröki tanító 
(Zalavármegye), Schmitt Károly Vilmos újver-
bászi tanítónak (Bács-Bodrogvármegye), Géczy 
István kökényesdi tanítónak (Ugocsavármegye), 
Mohácsy János ószőnyi faiskola-kezelő és taní-
tónak (Komáromvármegye), Danit z Sándor 
stridói áll. igazg.-tanítónak (Zalavármegye), 
Gyurka József csernátfalusi tanítónak (Brassó-
vármegve), Schiller József báttaszéki tanítónak 
(Tolnavármegye), Gábor János huttai iíllami 
tanítónak (Ungvármegye), Horák Bernát ná-
dasi tanítónak (Hontvármegye), Lo^smándy 
Géza farádi tanítónak (Sopronvármegye), 
Tórifoi Ágoston gyergyótekerőpataki tanítónak 
(Csikvármegye), Pcter Domokos lukafalvi 
tanítónak (Maros-Tordavármegye), Mann János 
szentegyedi tanítónak (Szolnok-Dobokavár-
megye), tű lemen Lajos homoródkarácsonyfalvái 
tanítónak (Udvarhelyvármegyp), Kántor János 
kaposmérői tanítónak (Somogyvármegye), I'et-
ríkovits Pál mánditanyai tanítónak (Szabolcs-
vármegye) és Wunsch Fei'encz adácsi tanító-
nak (Hevesvármegye). 

— Tánczmulatság a Tauí tók Háza javára . 
Marczali város tanítósága a járáskör lelkesebb 
tagjaival szövetkezve, a Ferencz József Tanítók 
Háza javára nov. hó 26-án hangversenynyel 
egybekötött tánczestélyt rendezett, mely ügy 
erkölcsileg, mint anyagilag a legfényesebben 
sikerült. A tiszta jövedelem 180 frt 18 ki", 
mely már elküldetett Schm:clt Albin pénztáros 
űmak. E fényes és követésre méltó eredmény 
a rendezőség fáradhatatlan és lelkes ügybuz-
galmának tekinthető. Vajha az összes körök 
követnék ezt a példát! A járáskör november 
hó 27-én tartotta közgyűlését, a midőn egy-
hangúlag határozatikig kimondotta, hogy minden 
ülés alkalmával gyűjtést indít saját körében a 
Tanítók Háza javára. A határozatot nyomban 
tett követte, a mennyiben a gyűjtés megindít-
tatott; a tanítók összerakták filléreiket és ez 
szintén 11 frtot eredményezett. Ehhez hozzá-
járultak : Imrei József 1 f r t ; Gondos József, 
Szabó Géza, Farkas János, Lukács Gyula, 
Karbutczky Mátyás, Kliern János, Peterdi 
László, Szijj Gyula, Zsiray József, Saár János, 
Öveges László, Velter János, Malinovszky 
Sándor, Sulyok István, Szabady Sándor, Göndöcs 
Ferencz, Iwsits Gyula, Kovács Sándor, Löbl 
Lipót és Gold Adolf 50—50 krral. 

— Gyűjtés a Tanítók Házára. Kerényi 
Nándor Szelepesényben a Tanítók Házára 6 kor. 
10 fillért gyűjtött s azt a következő sorok 
kíséretében küldötte be hozzánk: „Csupán 
kötelességemet teljesítettem, midőn igen kis, 
szivében lelkében magyar érzelmű községem 
mindazon gazdáihoz bekopogtattam, a hol 
reméltem, hogy néhány fillérrel áldoznak ezen 
nemes czélra. Kis községben lakom, kis ösz-

ettem. Elmentem a szomszédbeli 
községe!?^ is mindazon gazdákhoz, illetve 
tisztviselőkhöz, a kiket személyesen ismerek s 
íme, nem akauKegy ház sem, a hol nem adtak 
volna néhány filleii a Tanítók Házára. Mondom, 
ha minden magyar tanító követné példámat, 
úgy nemsokára tetemes összeg gyűlne össze, 
melylyel már biztosíthatnék a Tanítók Háza 
föntartását. Mellesleg még megjegyzem, hogy 
fiatal, kezdő tanító vagjgyk, gyermekeim nin-
csenek, de ha nekem nint-siHiek gyermekeim, 
van száz és száz más tanító, a kit nehéz anyagi 
gondok közepette az Isten 8—9 gyermekkel is 
íflí'gáldott. Ezeknek gyűjtöttem én." A 6 korona 
10 fillérhez járultak: Porubecz J., uradalmi 
hajdú 20 fillér; Porubecz Katalin 10 fillér; 
Porubecz Mariska 20 fillér; 31 írton József, 
községi bíró 20 fillér; Porubecz Albin 10 fillér; 
Kohn Jónás, vendéglős 10 fillér; Márton Fran-
cziska, községi biróné 10 fillér; Krujjlamcz 
Endre, kasznár 2 korona; 3Iárton István föld-
birtokos 20 fillér; Márton Francziska 10 fillér; 
Baligo Pál, isk. gondnok 40 fillér; Koncsek 
György 30 fillér; Honti Gyula, segédjegyző 
60 fillér; N. N. 40fillér: Gyapay Gusztáv,"tiszt-
tartó 1 korona; N. N. 10 fillér ' tí kor. lO'fillér. 

— Gyűlés. A komárommegyei tanítótestület 
f. hó 14-ikén Komáromban tartja közgyűlését. 

— Adakozások. Nálunk befolyt: 1. Eötvös-
alapra : Keresztes?/ Karolin 50 kr ; Ringhoff er 
Endréné (Puszta-Mecsér) 1 forint. 2. Tanítók 
Házára: Jurassa Endre 1 f r t : Erdélyi 
Sándor és Kálnay Albert (Nagy-Majláth) 
3 frt 30 kr. Elküldtük Schmidt Álbin pénz-
táros úrnak, a kihez (VII. Wesselényi-u. 
44. szám) küldendők az ily adományok. 

Halálozás. Robonyi Géza áll. polg. isk. 
igazgató Pinkafőn elhunyt. Áldás emlékére! 

T a r t a l o m : A nép tanítói. Mt.z5 Dániel. — Az. 
osztott iskolák új tanterve. — (íyermekek kora-
érettsége. Sretvizer Lajos. — Kell-e az osztatlan 
iskolának külön tanterv ? Búzás János. — Népneve-
lésünk intenzív fejlesztése. Szentkereszty Tivadar. — 
Egyesületi élet. — S z ü n ó r a : Romlás küszöbé«^ 
Németh Ignácz. — Irodalom. — Hivatalos rése. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 6 frt, félévre 2 frt 50 kr.. 
negyedévre 1 fr t 25 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időví 
előfizetést Dem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 3 kr. fizetendő. Az il-
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldend > 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted rc-azét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a díj.»k u 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KEß., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., ISKOL4-TÉB 3. 

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

A földmívelésügyi minister a nép-
tanítókért. 

A Néptanítók Lapja utóbbi számában 
közöltük, bogy az ország huszonegy 
tanítója között, a kik a gyümölcsfa 
tenyésztése és oktatása körül kiváló szol-
gálatot teljesítettek, kiosztatta Darányi 
földmívelésügyi minister a földhitelinté-
zet 2500 frtos alapítványát. Gyöngéd 
figyelem, hogy az érdemet kitüntető 
jutalom éppen karácsonyi örömként 
érkezik a tanítói hajlékokba. Hiszszük, 
hogy a jutalomdíjak és elismerő okle-
velek szélesebb körben fogják e téren 
is a tanítók becsvágyát fokozni annál-
inkább, mert a tanító magánfoglalko-
zasa a köznek is, de magának is alig 
kamatozhat jobban, mint ezen a téren. 

De nem a jutalmazás alkalma az, a 
mi néhány szó elmondására késztet, 
ismeretes dolog, hogy Wlassics közok-
tatásügyi minister nagyszabású kultúr-
politikájával szinte párhuzamosan halad 
Darányi földmívelésügyi ministernek 
széleskörű munkássága a szakszerűen 
képzett gazdaosztály nevelésére. Mert 
bölcsen tudja, hogy az okszerűbb 
gazdaság vitelre való áttérés mindaddig 
jámbor óhajtás marad, a míg a gazda-
sággal foglalkozók szakszerűen ki nem 
képeztetnek, a tudomány minden fegy-
verével el nem láttatnak. Tudomány 

és a haladás ama fegyverek, a melyek-
kel a gazdasági világverseny harczában 
győzni lehet. És a földmívelésügyi mi-
nister a magyar becsvágyó tanítói kar-
nak munkásságára apellál. A gazdasági 
ismétlő-iskola közös ideája a kultúr-
haladás iránt oly fogékony két hangya-
szorgalmú ministernek. A gazdasági né-
pies előadások, a melyek most, hogy 
tél apó fehér bundában beköszöntött, 
kezdetüket veszik, de szintén csak a 
magyar tanítói kar becsvágyó tevékeny-
ségével érhetik el eredeti czéljaikat. 
Már a tervezetkészítésnél az volt az 
alapelv, mikor a minister a gazdasági 
népies előadások rendezésére a gazda-
sági egyesületeket fölhívta, hogy ezen 
tanfolyamok vezetésére lehetőleg tanító-
kat nyerjenek meg, kik a nép között 
élve, a gazdasági aktualitás iránt fogé-
konyak, ismerik a helyi viszonjokat. 
az átlagos műveltségi fokot, melyhez 
szükség szerint ez előadásokat szabni 
kell, ha sikert akarunk tőlök várni. 

Nem afféle új munkaszaporítás és 
új kötelességeknek minden viszontszol-
gálat nélkül a tanító nyakába való 
akasztása terveztetett : a földmívelésügyi 
minister, kinek minden kormányzati 
működéséből kitetszik az a segítő igyek-
vés, melylyel a kis exisztencziák jobb 
sorsával törődik: a tanítói hajlékok na\n 
gondjait akarja oszlatni. Mert hogy a 

Lapunk 51-ik számához három melléklet vau csatolva. 
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minister a tanítók munkásságát kéri, 
munkásságukat tisztesen jutalmazza is. 
Napidíjat és utazási költséget utalvá-
nyoz minden egyes gazdasági előadásért 
s ismerünk tanítót, ki a népies tan-
folyam vezetésével éppen 120 f r t ta l 
gyarapította tavaly évi jövedelmét. Ez 
a pénz pedig talán éppen abból hiány-
zott, a miből szellemi igényeit elégít-
heti ki, a mivel önművelődést sóvárgó 
lelkének tartozik. S mivel ebben az 
évben közel 4000 községben lesznek 
népies téli gazdasági tanfolyamok és 
mivel az volt az elv, hogy lehetőségig 
tanítók vonassanak az akczióba: úgy 
hiszszük, igen tehintélyes száma lesz 
az előadóaknak tényleg rendünkből 
fölkérve; ez által a tanítók mennél 
jobb megélhetése is biztosíttatik. 

A tanítók igyekezetén múlik, hogy 
a földmivelésügyi minister kultiír-
eszméit jövőben még jobban kitérjeszsze. 
Ha ez évben a közel négyezer helyen 
oly eredményeket mutatnak föl ezek a 
gazdasági előadások, a minőket méltán 
lehet várni, akkor a máris jelentékeny 
költséget emésztő kormányzati intéz-
kedés, jövőre még szélesebb körű lesz 
s ez esetben természetesen tanítóink 
még nagyobb száma fog fölkéretni 
ezen tanfolyamok vezetésére. 

Azzal a kérő szóval vagyunk a taní-
tósághoz, hogy a mit tőlük, — eltekintve 
az őket is közel érdeklő anyagi kér-
déstől, — méltán elvárhatunk, hogy ezen 
népies gazdasági előadásoknak csinál-
janak működési helyeiken propagandát 
még abban az esetben is, ha ez évben 
talán az előadásokat rendező vármegyei 
gazdasági egyesület nem őket nyerte 
volna megközreműködőkül. Népszerűsít-
sék az eszmét, buzdítsák lákostársaikat az 
azokon való minél tömegesebb részvételre; 
vegyen a tanító részt elsőül azokon. 

Tanítói karunk általában a múltban 
is eleven érzékkel ismerte föl a föld-
mivelésügyi minister eme kormányzati 
tényében azt, hogy ez az ő munkaterét 

egyengeti, hogy az intézményben hat-
hatós munkatársat nyert. 

De a mint föntebb kimutattuk, a 
tanító a saját sorsát is javítja és ma-
gának tisztes téli mellékfoglalkozást 
biztosít, ha a gazdasági törekvések 
iránt érdeklődik, ha a földmivelésügyi 
minister kultúr-törekvéseinek sikeréért 
teljes erővel fárad és közreműködik. 

= Gazdasági intelligenczia. A »Magyar 
Nemzet "-bői veszszük át a következő érdekes 
közleményt: „Három hatalmas oszlopon épiil 
föl a népek ereje. E három főpillér a szapo-
rodási képesség, a vagyonosság és a nemzeti 
intelligenczia. Akármelyik ha megrendül, össze-
omlás veszedelme fenyegeti a nemzeti nagy-
ság épületét. Viszont elmaradt és elhanyatlott 
államok líj erőre kapnak, ha szaporodási ké-
pességük emelkedik, ha az ország vagyoni 
helyzete megjavul s ha erős, nemzeti érzés-
től áthatott intelligenczia képződik. Erős, ön-
érzetes, hazafias és munkabíró intelligenczia 
fejlesztésére irányul Wlassics Gyula közokta-
tásügyi politikája. Nagy czélját el fogja érni, 
mert szerencsés keze van. S mert kultúrpoli-
tikája, az eddigi téves iránynyal és előíté-
letekkel szakítva, bátran reálépett az egyetlen 
igaz alapra : a magyarság belső fejlesztésének, 
csodálatos faji tulajdonságai kibontásának szi-
lárd alapjára. Darányi Ignácz földmivelésügyi 
minister viszont a specziális gazdasági intelli-
genczia megteremtésére törekszik. 8 ezzel a 
nemzeti vagyonosodás ügyének tesz nagy szol-
gálatot. Mert a müveit és szakszerűen kikép-
zett gazdák kezében megszaporodik, értéké-
ben megnövekedik a vagyon, az ország egész 
gazdasági élete föllendül. A magyarban sok a 
fogékonyság olvasásra és tanulásra. Csak föl 
kell benne kelteni s ébren kell tartani a ta-
nulásra való hajlamot és az érdeklődést. Mi-
óta Darányi Ignácz a magyar földmívelési 
politika élén áll, a magyar gazdák oktatására 
szolgáló, népies nyelven, világosan megírt 
munkáknak egész seregét bocsátotta közfor-
galomba. Egész könyvtárt lehetne már össze-
állítani ily művekből. S hogy e müvek hallat-
lanul olcsón, szinte csak a papírnak árában 
adatnak el, ez a körülmény elősegíti terjesz-
tésüket. Ezek az apró könyvek, a gazdasági 
élet különböző ágaira vonatkoznak. Mint is-
meretterjesztők, teljesen beváltak. Hogy egye-
bet ne említsünk, a szőllömívelés terén a leg-
szélesebb körökben elterjesztették a helyes, 
okos és a czélhoz vezető szőllőkultúra elmé-
leti és gyakorlati igazságait. Most, a hogy 
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értesülünk, a földmívelési minister ezen úton 
még jelentősebb lépésre határozta el magát. 
Egy gyűjteményes munka kiadását tervezi. Oly 
gyűjteményes munkáét, a melyben rendszerbe 
öntve és egybefoglalva, a magyar gazda meg-
találjon mindent, a mire szüksége van. Ez a 
gyűjteményes kiadás a füldinívelési minister 
által eddig közrebocsátott munkáknak miu-
den előnyével dicsekedni fog. Az egyszerű, 
népies nyelv, a világos, könnyen megérthető 
tartalom, a vonzó forma, a rendkívüli olcsó-
ság, egyesülni fog benne minden, a mi 
kapóssá teheti, nélkülözhetetlen társává, kedves 
házibarátjává minden gazdának, még a leg-
szegényebbnek is. Maga a minister is nagy 
kelendőségre számít, mert már az első kiadást 
negyvenezer példányra szabja. Darányi Ignácz 
ama czélját, hogy a magyar embert ily mó-
don olvasásra szoktassa és gazdasági ismere-
teinek kibővítésére édesgesse, el fogja érni 
ezen az úton bizonyára. Ehhez járulnak még 
a népszerű felolvasások. Népszerű felolvasások 
tartásáról a földmívelésügyi minister már ré-
gebben intézkedett. Most azonban a népszerű 
téli felolvasások hullámgyürüjét is mindjob-
ban terjeszti. Ezen a télen már csaknem négy-
ezer községben tartatnak népszerű felolvasások, 
hogy gazdasági kérdések iránt az érdeklődést 
oly körökben is fölébreszszék, a hová a ki-
bocsátott népszerű munkák, bármely okból, 
nem juthatnak el. E felolvasások rendezésével 
negyven gazdasági egyesület foglalkozik. Ha 
e felolvasások tartására irányuló üdvös moz-
galomnak maguk a birtokosok állanak élére, 
akkor azoknak hullámgyürüi elborítják az or-
s z á g minden szögletét s a népszerű gazdasági 
ismeretek fénye eljut mindenhová." 

Tanító-vándorlás. 
Lapunk folyó évi 47. számában a tanító-

vándorlás káros voltáról volt alkalmunk egy 
pár szót szólani, most a vándorlás okairól s 
ezen okok megszüntetéséről szándékozom 
egészen röviden egyet-mást elmondani. 

Mért oly nagy a változás a tanítói karban, 
miért vándorol oly sokat a tanító ? Bizonyára 
nem a változatosság gyönyörűsége kecsegteti. 
Vándorol, mert mostoha helyzetét ahhoz a 
helyhez köti, melyen történetesen szolgál. 
Azt hiszi, sok minden megváltozik, jobbra 
fordul, ha helyet cserél. A szegénység maga 
állandóan ébrentartja a vándorlás ösztönét. 
A szegény ember lelkében a nomádnak jobb 
legelőt kereső vágya él. 

A tanító is ilyen nomád vágyakat hord 
szivében. S ezen vágyaira élénkítőleg hat az 
a tény, hogy a tanítói állások jövedelme 
tényleg nagyon különböző. A jobb állomás, 
mint a jobb sors reménye, él a mostoha anyagi 
viszonyok között éldegélő tanító lelkében. 
Nem természetes-e, hogy e reményét meg-
valósítani törekszik s egyre-másra pályázik? 
Némely tanítónál valóságos szenvedélylyé 
válik a pályázás; szerencsejátékot űz a pá-
lyázással, különösen abban az esetben, ha 
nem tud rájönni, hogy az annyira vágyott, 
áhított jobblét nem mindig függ az úgyneve-
zett „jó hely "-tői. 

A vándorlás korlátozásának első és alap-
föltétele tehát a tanítói díjazások között 
mutatkozó nagy eltérések kiegyenlítése. A 
hivatali pályán nincsen reá példa, hogy 
ugyanazon munkát oly különféleképen díjaz-
nák, miként díjazzák a tanítói pályán. A 
kiegyenlítés nem könnyű föladat, mert sok 
az iskolaföntartó; mindazonáltal már ma is 
szembetűnő a javulás. A fizetések kiegészítése 
400 frtra, az 5-ödéves korpótlék jórészt már 
eddig is megszüntette a legkiáltóbb eltéréseket 
s a vándorlás csökkentésére jótékonyan hatott. 

Még jótékonyabb lesz a hatása az állami 
tanítók folyamatban levő fizetésrendezésének. 
Ez a rendezés gyökerében támadja meg a 
vándorlás ösztönét, midőn a fizetésben való 
előhaladást nem a helyhez köti, hanem a 
teljesített szolgálattól teszi függővé. Ha az 
„elv" (mert ma még alig több elvnél) az 
állami tanítók körében érvényesül, jótékony 
hatását az egész vonalon fogja éreztetni. A 
többi iskolaföntartók, ha az állammal ver-
senyezni akarnak — s kell, hogy a versenyt 
kiállják, ha csak iskoláikat elveszteni nem 
akarják — kénytelenek lesznek az állam pél-
dáját követni, tanítóik anyagi helyzetét a leg-
hatalmasabb iskolaföntartó példája szerint 
rendezni. 

A vándorlás korlátozásának másik nem 
kevésbbé fontos tényezője: a jövendő tanító-
nemzedéknek gondosabb nevelése, arra való 
szoktatása, hogy a boldogságot ne a külső 
körülményekben, hanem első sorban önma-
gában keresse. A példák százezrei igazolják, 
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hogv a biztos anyagi exisztenczia, a viszony-
lagos anyagi jólét nem annyira a jövedelem 
nagyságától, mint a jövedelemmel való élni 
tudástól függ. A 4—500 frtos tanítók között 
aránylag is nagyobb a rendezett anyagi 
viszonyok között élőknek száma, mint a ma-
gasabb fizetésüek között. Különösen a pálya 
kezdetén a nélkülözhetetlenekre szorítani a 
kiadásokat: ez a legszükségesebb tudnivalói 
mire a tanító-jelöltet meg kell tanítani, rá 
kell a szoktatás által nevelni. 

Bármily észszerűen legyen is azonban meg-
szabva a tanító díjazása s bármily okos és 
czélszerü legyen is az ifjúság nevelése, még 
mindig talál okot a tanító a vándorlásra, ha 
a helyet meg nem kedveli, a községben magát 
otthon érezni nem tudja. Oda kell tehát hatni 
hogy magát községében otthon érezze; szeresse 
meg a házat, a melyben lakik, a kertet, melynek 
göröngyét verejtékével öntözi és szive forrjon 
össze az emberekkel, kiknek körében, mint 
tanító és mint társadalmi ember él. Ugy 
érezze magát, ha csak rövid ideig is távol 
kell lennie otthonától, mint a vándor, kit 
sorsa szülőföldétől elszakít. 

A hely iránt való meleg szeretet csak 
abban az esetben gyökerezik meg a tanító 
szivében, ha lakásában van mit megszeretnie 
s alkalom adatik neki arra, hogy lelke, kör-
nyezetével összeforrjon. Ehhez természetben 
adott jó lakás és rendben tartott kert 
kell és egy községben való huzamosabb tar-
tózkodás szükséges. Tehát természetben való 
lakást kell a tanítónak adni legalább 7* hold 
kerttel, hogy legyen tere szabad idejének a 
természet ölén töltésére, a legszebb s egyik 
legnemesebb foglalkozás gyakorlására és nagyi 
ok nélkül nem kell helyéről megbolygatni 
hogy legyen ideje a társadalomban meggyö-
kerezni. Az alkalmas tanítói lakás biztosítása j 
a lakbérrendszer megszüntetése, az áthelyezé-
sek szabályozása jórészt megoldatlan fontos 
kérdései népnevelésünknek. 

Sok tanítónak a gyermeknevelés gondja 
adja kezébe a vándor-botot. Városon a háztól 
mégis csak könnyebb fölnevelni a gyermeket. 
Sokan nagy fájdalommal válnak meg a meg-
szeretett helytől, dé megválnak, mert gyerme-

keik jövendője érdekében minden áldozatra 
készek. Ha a Tanítók Háza mintájára a 
vidéki városokban internátusok létesülnek, 
egy okkal kevesebb lesz rá, hogy a kartár-" 
sak a városokat ostromolják. 

A vándorlás korlátozása szempontjából 
nagyjelentőségű a vallás- és közoktatásügyi 
ministernek az a rendelete, melyben az idő-
sebb családos kartársaknak helyezi kilátásba a 
városi állomásokat. Ha a tanító tudja, hogy 
mire gyermekei nevelése czéljából szükséges: 
mozdulhat — nyugodtan egy helyütt tölti 
szolgálatának első 10—13 évét. Ez alatt a 
nagy idő alatt vagy annyira megszereti a 
helyét, hogy gyermeke neveléséről költözködés-
nélkül gondoskodik, vagy ha költözésre hatá-
rozza el magát, anyagilag megerősödve h igyja 
oda működése helyét. 

A vándorlás korlátozásának tényezői között 
említendők legvégül a jutalmak is (köztük a 
lapunk egyik közelebbi számában Nagy László 
által ismertetett Wodiáner-féle nagy jutalom),, 
melyek bárhol is megtalálják az érdemes embert. 

(Budapest) Ember János. 

----- Tanítói szakkönyvtárak. Nemrég meg-
emlékeztünk a közoktatásügyi minister ama 
szándékáról, hogy a könyvtárdíj czímen 
befolyó 25 krajczárokat rendeletileg könyvtári 
czélokra fogja fordíttatni. E hírünket most 
azzal egészíthetjük ki, hogy a minister az 
ifjúsági könyvtárak mellett tanítói szakkönyv-
tárak szervezését is tervezi. Mi, részünkről, 
ministerünk e szándékát nagy örömmel és 
nagy hálával fogadjuk. Falun működő kartár-
saink valóban rászorulnak egy jól összeválo-
gatott tanítói szakkönyvtárra ; szűken ' mért 
fizetésükből nem jut nekik könyvvásárlásra s ha 
idővel azt is elfeledik, a mit a tanítóképzőkből 
hoztak magukkal, csakugyan nagyon elmaradnak 
szellemileg. Egyetlen szellemi ébresztőjük még a 
mi lapunk, melyet, mint nap-nap mellett 
meggyőződünk róla, most már nemcsak föl-
vágnak, de olvasnak is. Vidéki kartársaink 
nagy része általában szeret olvasni és tanulni, 
de a legtöbb nincs abban a helyzetben, hogy 
könyvet vegyen, vagy szaklapra előfizessen. 
Ezen a bajon akar most Wlassics minister a 
tanítói szakkönyvtárak szervezésével segíteni. 
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(londnokságok, iskolaszékek. 
E ezím alatt Benccs Gusztáv úr a „Nép-

tanítók Lapja" f. évi 46. számában kritikai 
•bonczkés alá veszi az iskolagondnokságok és 
iskolaszékek működését s egyes esetek föl-
•említésével arra a következtetésre jut, hogy 

mivel azok „jelenlegi szervezetükben" 
nem töltik be rendeltetésüket — jó volna 
el is törölni, nem is; meghagyni egyrészt, 
de csak ,,a dologi ügyek elintézése" végett, 
másrészt „a személyi rész, a szakfelügyelet, 
-ellenőrzés, biráskodás pedig teljesen elvonas-
sék ezen testületek hatásköréből". A tárgy 
oly-annyira fontos, hogy nagyon helyén való 
-annak némileg való megvitatása a különböző 
szempontok tekintetbevételével. hogy így 
minden oldalról meg lévén világítva ez a 
kérdés, a döntés annál helyesebb és a jelen-
legi viszonyoknak megfelelőbb legyen. 

B. G. következtetését általánosságban nem 
tartom helyesnek és jónak. Nem pedig 
azért, mivel fönti hatóságoknak csak a ter-
heket, kötelességeket — „a dologi részt" — 
hagyná meg, ellenben jogot semmit. Hát ez 
kérem a legnagyobb igazságtalanság. Ez oly-
neinü czentralizáczió volna, mely alkotmá-
nyosnak éppen nem nevezhető — nem az 
•államilag alkotmányost értem — s ha van-
nak is bizonyos esetekben jó oldalai, de a 
legtöbbször — s ezt határozottan állít-
hatom — a túlhajtott czentralizáczió nagyon 
keserű gvümölcsöket terem. Bőven találunk 
erre példát a történelemben: alkotmány, 
igazságszolgáltatás, tanügy és más egyéb 
különféle ügyek tekintetében. Az pedig 
szintén tény, hogy a mi egyik tekintetben s 
különböző időkben káros volt, az más tekin-
teiben s jelenleg sein lehet jó. Ámde B. G. 
czikkéből azt vélem következtethetni, mintha 
inkább óhajtaná a tökéletes czentralizácziót 
a jogok tekintetében, mintsem hogy „nem 
szakemberek" legyenek fölöttes hatóságai a 
tanítónak, oly fölöt es hatóságai, melyeknek 
intézkedései ellen, ha azok jogtalanok, bár-
mikor szerezhető orvoslás. 

Ki ne ismerné el azt, hogy valódi hala-
dást bármely téren akkor lehet teljes joggal 
várni, ha az ügy szakemberek kezében és 
lelkiismeretes vezetése alatt fejlődik ? De hát 
•honnan szerezzünk határozott szakembereket 
akár város-, akár faluhelyen ? Mert hát város-
helyeken is a hivatalnokok s mások hosszas 
tanulmányaik s az ezek alapján szerzett 
ismereteik és magasfokú iutelligencziájuk 
folytán tényleg sokkal jobban hatolhatnak a 
•dogok mélyére s helyesebben ítélhetnek 
•tanügyi kérdesekben, mint iskolázatlan 

emberek, ámde azért végelemzésben — mond-
juk meg az igazat — ők is csak „nem 
szakemberek." Nagy igazságtalanság volna 
tehát minden jogot elvenni azoktól, kik a 
terheket viselik, csak azért, mert nem szak-
emberek, vagy mert talán az egyes tagok 
részéről visszaélések történnek. Mert a B. G. 
által felhozott példák inkább visszaélések s 
— ha az igazat megvallani akarjuk — 
némelyek talán törvényszerűek. 

Visszaélés: pl. a tanítóknak önhatalmú 
beosztása, ha ez — s ezt jól meg kell 
jegyeznünk — az illető iskolai gondnokság 
vagy iskolaszék jogkörébe nem tartozik; 
egyes tanítóknak hetekig való szabadságolása 
törvényes ok nélkül; feltétlenül visszaélés a 
durva bánásmód a tanítóval szemben akkor, 
ha ez intelligencziájának megfelelő módon 
közlekedik a hatóságok tagjaival. Ellenben 
ama kifogásra, hogy „gondnoksági vagy 
iskolaszéki tagok iskolalátogatásuk alkal-
mával a hivatalos naplóba megjegyzéseket, 
birálatokat írnak s akárhányszor a tanítóra 
sértő módon", azt válaszolhatjuk, hogy tör-
vényszerű kötelességük és joguk a gondnok-
sági vagy iskolaszéki tagoknak bejegyezni 
az iskolalátogatási naplóba a látogatást, 
valamint, az észleltek fölötti észrevételeiket. 
Ha azok alapos ok nélkül sértők a tanítóra 
nézve, neki jogában áll bebizonyítani a felsőbb 
tanügyi hatóság előtt az ellenkezőt s orvos-
lást szerezni. Mert hát mi értelme volna a 
gondnoksági és iskolaszéki tagok iskola-
látogatási kötelességének, — melynek mulasz-
tása miatt B. G. oly erősen panaszkodik — 
ha nem volna joguk tapasztalataikról a 
tényállásnak megfelelő megjegyzéseket tenni, 
tekintet nélkül arra, hogy azok vájjon ked-
vezők-e vagy sem a tanítóra nézve ? Ha 
pedig történnek visszaélések, a mint tényleg 
történnek is és pedig egyes esetekben mind-
két oldalról, azért ezek nem oly okok, melyek 
a törvényt abrogálhatnák; a visszaélések 
korántsem törvénybontók. 

B. G.-nak a közép- és felsőbb iskolákra 
való hivatkozása — megengedjen — de nem 
állhat meg, mert ott egészen más tanfér-
fiakkal van dolgunk. Ne vegyék ezt a tanító 
urak sértésnek, hisz úgy én, mint bármely 
elfogulatlanul itélő ember, szives-örömest és 
készségesen elismerjük, hogy a hazai tanító-
tóság pár évtized alatt oly óriásinak mond-
ható haladást tett, mely igazi lelki örömmel 
tölt el mindenkit, ki a tanügy iránt érdek-
lődik. De viszont vegyük tekintetbe azt is, 
hogy manapság is hány és hány helyen 
találhatók oly viszonyok, melyek imperative 

; követelik ama hatóságok további fentartását 
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az eddigi jogokkal egyetemben?! Meg aztán 
B. Ct. is elismeri, hogy a törvény intencziója 
jó és üdvös volt, léhát ugyanazt kell most 
is föltételeznünk és elismernünk. Végül a 
szélsőségek mindenkor helytelenek. Ha most 
egyszerre , megvonunk a gondnokságoktól és 
iskolaszékektől minden jogot a felügyeletet és 
ellenőrzést illetőleg, akkor legyünk elkészülve 
arra, hogy egyes tanítók, olyanok részéről 
fognak visszaélések történni, a kik máig 
sincsenek teljesen áthatva nemes hivatásuk 
magasztosságától. S azt, hogy ily tanítók 
nem léteznének, senki sem állíthatja, hanem 
ellenkezőleg teljes őszinteséggel be kell 
ismernünk e körülményt. „A tanfelügyelőségi 
személyzet szaporítása" pedig ez esetben 
édes-keveset segítene a dolgon, mert a 
távolabbi, évenkint alig néhányszor nyil-
vánuló ellenőrzés a közvetlennel szemben 
oly kevéssé hathatós, hogy tisztán csak arra 
támaszkodva, alig hiszem, hogy a tanügy a 
jövőben az eddiginek megfelelő haladást tenné. 

En tehát a gondnokságok és iskolaszékek O o 
jelenlegi szervezetét fentartandónak vélem 
azon hozzáadással, hogy az a viszonyuknak 
megfélelőleg fejlesztessék és tökéletes'/ttessék. 
Jusson eszünkbe, hogy a hatás mindenkor 
visszahatást szül s ha a jogok teljes meg-
vonásával csak a kötelességeket hagyjuk 
meg. azon nehéz probléma előtt állunk, 
hogy vagy megtagadják a jogok nélküli 
kötelességeket, vagy kényszer alkalmazásának 
szükségessége áll be, a mi pedig édes-kevés 
hasznára lesz jelenleg virágzó tanügyünknek. 
A mult tapasztalatai alapján határozzuk meg 
helyesen a gondnokságok — iskolaszékek és 
a tanító, iskola—közötti viszonosságot a mindkét 
felet megillető jogok és kötelességek határ-
vonalainak minden tekintetben korrekt kije-
lölésével s ha ez megtörténik — a mit tan-
férfiainktól bizton remélhetünk, — akkor a 
mai egyenetlenkedések helyét az egyetértés 
s az oly-annyira szükséges testvéries, minden 
oldalú közremunkálás foglalja el s ezzel tan-
ügyünk mindenesetre többet fog nyerni, 
mint bármely túlhajtott jogmegszorítással.* 

(Perje.J Budisán János. 

l'j állami iskolák Mái-marosban. 
Wlassics ministernek mindenre kiterjedő figyel-
mét újabban a mármarosi kedvezőtlen iskola-
ügyi viszonyok vonták magukra. Márinaros-
megve rutén vidékein az analfabéták száma 

Az „audiatur et al tera pars" elvénél fogva 
közöljük ezt a higgadt czikket. Ste-rk. 
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fölötte nagy. A közoktatásügyi minister, a ki 
párhuzamos államosítási programmját nagy 
erélylyel valósítja meg, most azokon a vidé-
keken 24 ííj állami iskolát állít, a melyek 
január 1-vel már életbe is lépnek. Az új isko-
lák tanítóinak a kinevezése most van döntés, 
alatt. Wlassics minister akcziója jövőre Bereg-
megye rutén vidékeire fog kiterjedni. 

líépnevelésiiiik intenzív fejlesztése. 
E b. lapok f. évi 45. számában fönti czím-

mel egy szépen megírt czikkelv közöltetett, 
melynek főbb pontjai következők: 1. Vallásos, 
erkölcsös, hazáját szerető, értelmes, munkás 
és takarékos népet neveljünk. 2. Falusi nép-
iskoláinkban nem érjük el az eme czélnak 
megfelelő eredményt. 3. A városi és falusi 
elemi népiskola megkülönböztetendő a taní-
tási anyag beosztásában. 4. Népoktatási tör-
vényünk oda módosítandó, hogy a tanítási 
idő falun 8 hónapról 6 hónapra szállíttassék 
le; de a tankötelezettség fölemelendő minden-
napi iskolában a 14. év betöltéséig. Az ismétlő-
iskola 2 évig, a 16. év bevégzéséig tartson. 

Minden munkának az értékét annak ered-
ménye szabja meg. En a népnevelés terén 
elérhető eredmény jó minőségét nem annyira 
a törvénytől, mint inkább a közreható ténye-
zők minőségétől várom. Népnevelésünkre ható 
tényezők pedig: tanító, tanítvány, szüle és 
társadalom. Tisztelem, becsülöm a törvényt; 
de az, hitem szerint, maga sohasem fogja nép-
nevelésünket arra a színvonalra emelni, melyre 
annak betűi, §-ai s szelleme óhajtaná, köve-
telné. Állításom mellett nem is hozhatnék föl 
meggyőzőbb példát, mint 30 éves népoktatási 
törvényünket és az azóta elért eredményt. Ki 
tagadná, hogy lánglelkü Eötvösiink népoktatási 
törvénye úgy oktatási, mint nevelési szem-
pontból alig hagy fönn kívánni valót? Sőt 
itt-ott (a mi csak előnyére írható) szinte elér-
hetetlen eszményi czélt túz maga elé. És még 
sincs arányban a 30 év óta elért eredmény 
úgy népoktatási törvényünk, mint a roha-
mosan haladó kor követelményeivel. 

Ha csupán az évről-évre előttünk fekvő 
száraz statisztikai adatokat vizsgáljuk (nem is 
tekintve ezeknek szokszor ingatag és kétes alap-
ját), melyek megdönthetetlen számadatokkal 
tárják előnkbe a 30 év óta elért eredményt: 
talán tévesnek, valótlannak tűnhetnék föl emez 
állításom. Ha azonban a közéletből merített 
tapasztalatok után Ítélünk, lehetetlen be nem 
látnunk, hogy népoktatásunk, de különösen 
népnevelésünk terén nemcsak hogy el nem. 
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e'rtük, de meg is alig közelítettük azon czélt, 
hogy „vallásos, erkölcsös, hazáját szerető, 
értelmes, munkás és takarékos népet nevel-
jünk". Ha tárgyilagosan ítélünk, lehetetlen be 
nem ismernünk, hogy tanítórendszerünkben 
keíl lenni valami oda nem illiinek és kell lenni 
valami olyannal;,, mély nincs ott, de ott kellene, 
hogy legyen. Ott van ugyanis a reáliák érté-
ken túl becsülése. És nincs ott, de ott kellene 
lennie a szó teljes értelmében vett nevelésnek. 
Hiába mondjuk, hogy a népiskola nevel is, 
nem csak tanít. A gyakorlati élet ellenkezőt 
bizonyít. Legtöbb esetben tanítunk, de nem 
nevelünk. Teletömjük a gyermek fejét a köz-
életben úgyvélt hasznos tudományokkal, de 
érzelemvilágát parlagon hagyjuk. Nagy vád. 
Dé — fájdalom — igaz. Avagy nem tapasz-
taljuk-e, hogy a népiskolát 4—6 évig láto-
gatott ifjúságról néhány év múlva úgy lemállik 
minden nevelés - oktatásnyujtotta műveltség, 
mint a rosszul földolgozott agyagedényről a 
látszat kedvéért fölkent máz ? Nem tapasz-
taljuk-e, hogy a nagy gonddal, faradsággal 
évek során át közlött ismerethalmaz, hogy úgy 
mondjam, kárbaveszett munka! 

Ezt, t. i. népoktatásunk, illetve népneve-
lésünk eredménytelenségét illetőleg teljesen 
osztozom Sz. Gy. véleményében. Azt is méltá-
nyosnak, igazságosnak tartom, hogv a falusi 
és városi népiskola a tananyag beosztását 
illetőleg külön elbírálás tárgyát képezze már 
csak azért is, mert a nevelés-oktatást fölté-
telező tényezők minősége óriási különbséget 
szül a két esetben. Hanem „népoktatásunk 
jelenlegi folyamát, mely 30 évi folyás után, 
a már-már letűnő századdal, állandó irányt 
látszik vonni magának", nem bolygatnám meg 
oly gyökeres változtatással, melyet a tanköteles 
kor meghosszabbításával és az évi tanidőleszál-
lítással javasol elérni. Nem pedig azért, mert 
ez a bajnak nem vezetne gyökeres orvoslására. 
A nép okosabb és nagyobb fele belátja már 
a népnevelés áldásos hasznát. Nálunk p. o. az 
1898/99. iskolai évben, túlnyomókig földmíves 
nép között megtörtént, hogy vörheny miatt 
4—6 hétig szünetelvén a tanítás, a presby-
térium azon kérdést intézte a tantestülethez: 
nem látná-e szükségét ily körülmények között 
annak, hogy a tanídő meghosszabbíttassék s 
az évi záróvizsgálat 2—3 héttel később tar-
tassék meg ? Tantestületünk, leginkább azon 
okból, mert a szegényebb néposztály a szorgos 
mezei munka alatt rá van utalva tanköteles 
gyermekeire, a junius végén tartani szokott 
záróvizsgálat mellett nyilatkozott. És ezt a 
loldmívesekből álló testület nagyrésze zokon 
vette, míg meg men győzte őt a tantestület helyes 
álláspontja felöl. Világos példa ez arra, hogv 

népünk hozzá van már szokva a 6 évi tan-
folyamhoz s 8—10 havi tanidőhöz. De nem 
is lehet figyelemre méltó panasza általános-
ságban a földmívesosztálynak, ha gyermeke a 
legszorgosabb mezei munka idején 4 hónapon 
át segítségére lehet. 

Ellene szól e gyökeres újításnak a Sz. Gv. 
által fölállított s általam is teljesen osztott 
nézet: „a népnevelés érdekéből megkivántató. 
hogy a növendék minél huzamosabban legyen 
a tanító nevelő hatása alatt". És tagadhatlan, 
hogy huzamosb ideig van most, mint lenne 
a javaslat szerint. 

De kivihetetlen is lenne az a gyakorlatban. 
Ha „a földmíves népnek minden gyermeke, 
ha meghaladta a csecsemő-kort, egy kis kapi-
tális, melynek kamatoznia kell a család ja-
vára:" hogyne lenne az „kapitális" 12—ló 
éves korban. A kik ismétlő-iskola vezetésével 
foglalkoznak, bizonyságot tehetnek arról, hogv 
11—13 éves korban a tankötelesek 50V»-a 
elszakad a szülei háztól. Szolgálatba, iparos 
pályára lép. Azt csak nem kivánhatnók sem 
gazdától, sem mestertől, hogy őket rendes 
iskolába járassa 2—3 éven át egy-egy félévig. 
A mi életviszonyaink szerint lehetetlen alkal-
masabb tanköteles kort állapítani meg a mainál. 

Ha az általam is elismert és jelzett bajt 
alapjában akarjuk orvosolni: az azt szülő 
okokat kell vizsgálnunk, ezeket kell meg-
szüntetnünk vagy legalább is odahatnunk, 
hogy megfelelő intézkedések által azok bom-
lasztó hatását mérsékeljük. 

Nevelés - oktatásunkban elért eredményt 
pedig, mint fönnebb érintém, annak tényezői : 
tanító, tanítvány, szüle és társadalom befolyá-
solják és állandósítják. Vegyük sorra őket. 

1. Közfelfogás útján szinte pedagógi i 
igazsággá vált eme kifejezés: -A tanító uz 
iskola." A mi annyit jelent, hogy képzett, szor-
galmas, hivatásának élő tanító diadalmaskodik 
az akadályokon s mostoha viszonyok közö.t 
is képes eredményt mutatni föl. Közoktatá -
ügyünk érdekében elengedhetetlen követelmény 
tehát, hogy hivatalának élő tanítói kart képe -
zen a tanítóképző. E czélból a tanítóképzést 
föltétlenül államosítanám. Vannak felekezeti 
tanítóképzők, hol a tanítóképzést nem annyi; a 
nemzeti, mint inkább felekezeti és nemze'.i-
ségi motívumok vezetik. Ez pedig kiszámít-
hatlan akadálya magyar nemzeti nevelésünk-
nek. A tanítóképzés államosítása nélkül el sem 
képzelhető a magyar állam megszilárdulás i. 
A másik fontos kívánság a tanítóságot ille-
tőleg az, hogy minél gondnélkülibb életet 
biztosítsunk számára. Tény, hogy napjaink hí. :x 
tehetségesebb ifjak más életpályát keresirt.., 
hol a haladás és anyagi emelkedés nin< s 
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kizár vi. Ma már a legfelsőbb körökben is 
figyelmet keltett a néptanítók szigorú anyagi 
helyzete s hogy a 400 forint törzsfizetés s 
50 ír fos évötödös korpótlék nagyot lendített 
a tanítók sorsán, a minek jó hatása nép-
neve!. síinkre el nem maradhat. Harmadik 
kívánság a néptanítókat illetőleg az, hogy a 
valódi tehetség s hivatás előtt az emelkedés 
útja ne legyen elzárva. A mely néptanítóban 
nines meg egy magasabb, eszményi czél felé 
törekvés saját egyéniségét illetőleg is, az lehet 
tűrhető hivatalnok, de néptanító nem lehet. 
Már pedig a magasabbra törekvésnek nincs 
nagyobb ellensége, mint a tudat: hogy minden 
igyekezete, fáradsága, törekvése, elérhetetlen 
vágy. hiú ábránd. 

2. Második fontos tényező a neveles-okta-
tásuál a tanítvány. Sok függ attól, hogy 
ti éves koráig milyen körben növekedett a 
gyermek. A legegyszerűbb iparos is az anyag 
minőségéhez képest állítja elő az egyes ipar-
czikkeket. Finomabb, megfelelőbb anyagból 
tetszős és jó minőségűt, silányabból pedig 
durvábbat s kevésbbé jót állíthat elő. így 
vagyunk az iskolában is. Ott, hol 3 éves 
korától kisdedóvodákban neveltetnek a gyer-
meki k, bizony különb és megfelelőbb ténye-
zővé válnak a nevelés-oktatás számára, mint 
a hol durva viseletű, erkölcstelen szülök, 
cselédek és utczai pajtások társaságában töltik 
azon időt, mely alatt legfogékonyabb a gyer-
meki érzelem úgy a jó, mint a rossz beha-
tások elfogadására. Lehetetlen elhallgatnom a 
szomorú tényt, hogv nagyon kevés azon köz-
ségeink száma, hol az óvodák teljesen kielégít-
hetnék az igényeket : 20 — 25 ezer lélekszámot 
tevő városokban 1—2 óvoda van, hol pedig 
a tankötelesek nagyon csekély %-a részesül-
het nevelésben. És ilyen hetyeken a legsze-
gényebb néposztály gyermekei maradnak a 
nélkül, bizonyos. Tudok nagyközséget 9— 
10.000 lélekszámmal, hol még máig sincs 
óvoda. Ily helyeken a tanköteles korig any-
nyira eldurvul, elvadul a gyermek, hogy a 
legtapintatosabb, legodaadóbb nevelői eljá-
rások is falrahánvt borsónak bizonyulnak, 
legkivált, ha a 

3-ik tényező: a család is az iskola ellen 
működik. Mily különös, szinte megfoghatatlan, 
de szomorú igazság is az, hogy a család 
(tisztelet a kevés kivételnek) nem hogy segí-
tene a tanítónak nevelői munkájában, de még 
azt is lerontja, mit nap-nap után az iskola 
épít. Hányszor megtörténik, hogy növendékeink 
szivébe plántált felebaráti szeretet, tisztelet, 
részvét, igaz hazaszeretet, tántoríthatlán vallá-
sosság eszményképeit teljesen elhomályosítja, 
durva kezekkel tépi ki a család s mások 

iránti szeretetlenséget, tiszteletlenséget, gyűlöl-
séget, önző, érdekhajhászó és semmi szépen 
s jón lelkesedni nem tudó, sivár, nemtelen 
érzelmeket ültet annak helyére. Csoda-e, ha 
ily körülmények között kétséges az eredmény 
annyival is inkább, mert a nagy társadalom is 
az iskolai nevelés ellen dolgozik. 

Népnevelésünk intenzív fejlesztésének esz-
közeit nem annyira népoktatási törvényünk 
megváltoztatásában vélem föltalálhatni, mint 
inkább azon törvényhozási és társadalmi intéz-
kedésekben, melyeket a tanítás és különösen 
a nevelés sikerének biztosítása érdekében ok-
vetlen meg kell hozni. Ez pedig: 1. hivatásá-
nak élő tanítói kar képzése; 2. megfelelő 
kisdedóvodák fölállítása, az óvoda-látogatás 
szigorú ellenőrzése; 3. meggyőzése a szülék-
nek a felől, hogy az iskola nevelés-oktatási 
munkája úgy nekik, mint gyermekeiknek föl-
tétlenül javát, üdvét munkálja; 4. szigorú 
intézkedés, mely megtiltsa és eltávoztassa 
mindazon nyilvános, botrányos, közerkölcsi-
séget sértő dolgokat, melyek ez idő szerint 
összes nevelői eljárásunkat lerontják; 5. át-
éreztetni családokkal, társadalommal, hogy 
nevelni nem tanítás, hanem szoktatás által 
lehet. Tudatába hozni a nagy társadalomnak, 
hogy ha összes népiskolai munkánk ered-
ményét nem akarjuk koczkáztatni: kiváló 
figyelmet fordítsunk ai ifjúság tovább-képzésére. 
A községi elöljáróságnak szigorú lcöletességévé 
tenni, hogy tanítóval, lelkészszel vállvetve 
munkálkodjék az ifjúság nevelésén. 

Itt kezdődnék aztán néptanítói hivatásunk. 
Hajh! de gyenge a mi erőnk e magasztos 
eszme megvalósítására. A legmagasabb körök-
ben kell komolyan foglalkozni e kérdéssel. 
Onnan kell a legodaadóbb fáradsággal, gond-O O D " ö 

dal, szeretettel párosult kezdeményezésnek 
kiindulnia. A munkát aztán bízhatnák reánk. 
Erős a hitem, hogy megállnók a helyünket. 
Ilyen értelemben szeretném én intenzíve fej-
leszteni népnevelésünket. Szép, magasztos és 
fölötte fontos az eszme. Bozonyára megérdemli, 
hogy komoly vita — s azok után gyors 
cselekvés tárgyát képezze.* 

(Füzes-Gyarmat•) Lázár István. 

Egy árvaatya jubileuma. 
E lapoknak a Tanítók Háza gazdasági veze-

tését tárgyaló fölszólalásai több izben hivat-
koztak az országos protestáns árvaház adminisz-
trálására, mint mely tisztes korú, hasonlóan 

* Ehhez a kérdéshez több hozzászólást kaptunk ; 
egy-kettőt, a mennyire terünk engedi, még közlünk. 

Szeri. 
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humanitárius intézetnek anyagi ellátását min-
tául lehetne venni a magyar tanítóság fiatal 
leányzójának háztartásában. Emberbaráti inté-
zeteink eme egyik legidősbje teljes joggal 
igényt is tarthat a példaként való félállításra. 
Szívós kitartása, melylyel közel egy millió ko-
rona törzsvagyonát összegyűjtötte, reálisan 
vezetett ökonómiája, mely a fővárosi viszonyok 
közt is minimumra tudta egy növendék eltar-
tási költségét apasztani, csak úgy elismerésre 
méltó, mint eredeti hivatásának terén elért sike-
rei.Wagnereket, Blahunkákat tudott okos gazdál-
kodásával magának szerezni, kik fejedelmi hagyo-
mányokban részesítették s viszont a kezei közé 
letett tőkék kamatai gyanánt egész rajokban 
bocsátotta ki egyébként elzüllésre predesztinált 
neveltjeit a magyar társadalom gazdagítására. 
A munkáját szerényen végző s inkább csak a 
két protestáns egyházban ismert, árvaházat 
lentartó egyesület a minapában kénytelen 
volt a tágasabb nyilvánosság elé lépni. 

0 Eölsége a király az intézet igazgatójának, 
Brocskú Lajosnak 25 éves árvaatyai működése 
alkalmából a koronás arany érdemkeresztet 
ajándékozta, mely alkalomból az egyesület 
elnöksége a kitüntetett árvaatya egykori nö-
vendékeinek mozgalmára juhileumos ünnepsé-
get rendezett. Ez alkalomból előkelő közönség 
gyűlt össze a szegényháztéri intézetben, hová 
kultuszministerünk is elküldötte elismerését. 
Mint szivük szerint ünneplők nagyszámban 
megjelentek az árvák e meleg fészkében a 
kitüntetett nevelő volt növendékei, az egykori 
kéksapkás árvafiuk és a fekete köténykés árva-
lánykák. Az árvatestvérség kötelékével össze-
fűzött tisztelgők, ma már maguk is meglett, 
nagyrészben családos férfiak és anyák, öröm-
könnyes szemekkel vették körül a nyáját innen 
is, onnan is összeszedett jó pásztort, a ki árva-
ságukban apjuk helyett apjuk lett, a ki gondo-
san jelölte meg éltük útját. Az árvaházban töl-
tött évek kedves emlékeinek érzelmével állíttat-
ták össze albumjokat, melyből társadalmunk 
minden osztályának képviselője — iparos, keres-
kedő, művész, mérnök, tanító, tanár, lelkész, 
•orvos — tekint a jó „papa" felé. Ugyanezen 
meleg tenorból üdvözölték nevelőatyjukat, ki 
•élő példákkal dokumentálván a reábízott 
intézet helyes nevelési irányát, annak föntartó-
s ágán ál sok olyan intézkedést tudott 25 éves 
munkássága alatt árvái javára kieszközöloi, a 
miért az ő árvaházát sok pályatársa megiri-
gyelheti. 

Az árvák szünidei kitelepítése, a kilépettek 
szakiskolákon való továbbképzése s ezzel járó 
.anyagi segélyezése, a cselédleány okul kiadott 
növendékek további szemmeltartása csak ter-
jnészetes következménve volt annak a humá-

nus és pedagógiai érzékkel teljes munkának, 
mit Brocskó — maga is az árvaháznak ne-
veltje — egy negyed század előtt vitt be az 
akkor még szegény s igazi nevelési irány 
nélkül tapogatódzó dobutczai intézetházba. 
Bennünket tanítókat közelebbről érdekel az, 
hogy a jubiláns intézetének növendékei közt 
mindig nagyszámmal voltak s vannak taní-
tók árvái s hogy ő maga szeretettel válogatja 
ki növendékei közül a tanítóságra alkalma-
sakat, előzetesen is készítvén őket arra elő. 
Tanító- és tanítónőképzöinkbe, az óvónőkép-
zőkbe minden szeptemberben kerül néhány 
jó magaviseletű és tehetségű növendéke, kik-
nek a diplomaszerzés éveiben s annak kéz-
hez vétele után is gondos nevelőatyjuk ma-
rad. De a gyakorlati pályákra kerültek is 
hálásan emlékeznek a sok fáradozásról és 
áldozatról, mit irányukban az árvára nézve 
legtöbbször kétszeresen nehéz életküzdelem 
közepett tanúsított, a mi előnyöket javukra 
kijár. Mi pedig, kiket a maga mesterségére 
nevelt s kik legjobban ismerjük az ö Pesta-
lozzi-lelkét, a prot. orsz. árvaegyesület és 
árvaháza jótékonyságát az ő nevével azono-
sítjuk s a magyar tanítóság előtt szívesen 
adózunk neki árvaházi kedves emlékeinkkel, 
óhajtván, hogy minden gyermek, kit a sors 
kiragad a szülői szeretet karjaiból, olyan 
kezekbe kerüljön, mint Brocskóé, kinek mellén 
az aranykereszt mellett méltán csillog sok 
száz emberré lett elhagyottnak a hálája is. 

(Léva.) Krieh .teuö. 

Az osztatlan népiskola tanításterve. 
A Néptanítók Lapja folyó évi 48. számá-

ban Józ&a Dániel kartárs úr, midőn az osz-
tatlan népiskolák tanítástervéről szól, számos 
okkal akarja igazolni azt, hogy arról gondos-
kodni tévedés volna. Sok előnyét említi föl 
az osztatlan iskolának az osztott fölött, a 
melyek a valóságnak meg nem felelnek, a 
melyek — hogv a c-zikkiró kifejezésével 
éljek — igazán feltevésen alapulnak, s a 
gyakorlati alapot teljesen nélkülözik. Nehéz 
munka volt is az, melylyel kartárs úr beakarta 
bizonyítani állítását, mert a tévesnek akarta 
megadni a kedvező látszat színezetét. De a 
kérdést megoldani nem is tudta. 

Ezen állításomat először is igazolják a 
czikkében található ellenmondások, a melyekbe 
ki kerül leginkább bele, ha nem az, a ki nem 
azt hiszi, a mit bizonyítani akar? Egyik 
szavában dicséri az eredményt, melyet az 
osztatlan népiskolákban működő tanítók el-
érnek, ezt mondva: ..Osztatlan iskoláink nem 
állanak alább, mint az osztottak" : másik 
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szavában peclig az átlagos eredményt keveseli. 
Vagy nem helyesli, hogy különbség legyen a 
városi és falusi, vagy osztott iskola és osztat-
lan iskola tanítója között; de azt helyesnek 
találja, hogy az osztott iskola tanítója heten-
kint 22 óráig tanítson, az osztatlan iskoláé 
pedig 32-ig. 

Nem kevésbé fontosak azok az állítások is, 
melyek a valóságnak mondanak ellen. Ezt 
mondja ugyanis J. D.: „Az osz ályok ügyes 
összevonásában, a kisegítő tanulók tapintatos 
alkalmazásában, a folytonos ismétlésekben az 
osztatlan iskolában sokkal több az eredményt 
biztosító tényező, mint gondolnók." Ezekre 
megjegyzem : Az összevonás csak 3 csoportban 
lehetséges, s még ekkor is 7r, rész idő jut, 
egy tantárgyra az osztatlan iskolában, vagyis 
20 perez, 00 helyett. A gyermekek kisegítőül 
alkalmazása nem lehetséges, ha csak a fegyel-
met meg nem bontjuk, mert a gyermeknek 
nincs módszere s inkább ront, mint használ. 
Az ismétlés pedig hogyan lehetséges, mikor 
csendes foglalkozást kell adni a nem működő 
csoportnak, pedig ez J. I). szerint is fontos. 

Kartársunk a pedagógiai okokban is talál 
még előnyöket. Azt mondja: „A jóravaló 
tanító az időt ott (t. i. az osztatlan iskolá-
ban) szaporíthatja, az osztottban nem." Hát 
talán az osztatlan iskolai tanuló idegzete ki-
biija az esteli munkát is? Bizony az osztat-
lan iskola gyermeke sincs más anyagból 
gyúrva, mint az osztotté, az is ki fog merülni 
és végre a legügyesebb tanító sem lesz képes 
érdeklődését lekötni. Uram! a határ min-
denütt csak határ, azt átlépni nem szabad. 
Nem. azért sem, mert az osztatlan iskolába 
járó gyermekek között igen sok helyen van-
nak olyanok, kik az iskolától igen távol lak-
nak, a kiknek, ha későre maradnak, haza-
tértökben még az utczai lámpások sem vilá-
gítanak. 

Miért volna továbbá az osztatlan iskola 
tanítójának abban előnye, hogy közelebb áll 
a gyermek családjához ? Talán azt gondolja 
kartárs úr, hogy a tanító iskola után vegye 
sorba a házakat is, hogy a szülőkre hasson, 
velők gyermekük nevelése fölött értekezzék ? 
A mily alapon ezt a falusi tanító megteheti, 
még könnyebben teheti ezt az osztott iskola 
tanítója, ki a tanórát úgy sem nyújthatja 
meg kartárs úr szerint, de meg az intelligens 
szülők kellemesebb szórakozást is adnak. 

Nyer az időben is az osztatlan iskola taní-
tója — azt mondja J. I). —; az által, hogy i 
a fegyelmezés egyöntetű. Es vájjon hol 
könnyebb a fegyelmet íöntartani ? — ott a 
hol egy, vagy a hol több csoport van? Nem 
kérdhetjük-e itt mi, osztatlan népiskola tanítói, ' 

tudja, vagy megfontolta-e kartárs úr 1 mit 
mondott ? 

Azonban az eddigiek is eléggé mutatják,, 
mennyire kellett czikkirónak keresnie az oko-
kat, melyekkel állítását igazolni akarta, a me-
lyekkel inkább csak arra mutatott rá, hogy 
mi osztatlan iskola tanítói nem vagyunk azok, 
a mik az osztottéi. Pedig kár ilyen kevésnek 
tekinteni bennünket, mert a mint közöttünk 
vannak olyanok, a kik nem ütik meg a mér-
teket, úgy vannak a másik táborban is. 
A társadalom minden rétegében találni jót, 
rosszat s kár azért egy egész csoportra követ 
dobni. Majd ha egy lesz egész Magyarországon 
az iskolaföntartó, s kizárólag az érdem jut-
tatja a tanítót előnyösebb helyzetbe, akkor 
meghajlok kartárs úr szavai előtt; de jelenleg 
visszautasítok ily kifejezéseket: „Osztatlan nép-
iskoláinkban ínüködő kartársak nagy százaién a 
annyira iskolázatlan, hogy a népiskolai tan-
terv keretéig sem ér tudásuk"; vagy: „ritkul 
a jó falusi tanítók sora" stb. 

Szerény véleményem szerint nem kellene 
túlságba menni a helyes út keresésében, vá-
lasztanunk kellene a középsőt. Az osztatlan 
népiskolai tanulónak épp annyi ismeretre 
van szüksége, mint az osztotténak; azonban, 
mivel az idő nem elégséges a kijelölt anyag; 
földolgozásához, segíteni két úton kell. Elő-
ször az osztott népiskolai tantervben meg 
kellene jelölni azokat az anyagokat, melyek, 
minthogy gyakorlati értékök nincs, az osztat-
lan iskolában nem volnának tanítandók. En 
szükségtelennek találom a közönséges törtekkel 
való számolást, hiszen ma már ritkán találunk 
olyanra, a ki a gyakorlati életben ezzel szá-

: molna, mikor minden a tizedes rendszeren 
fordul meg. A rajzolás és kotta tanítása is 
elmaradhatna stb. A másik út pedig az volna, 
ha az osztatlan iskolák számára külön tan-
könyvek készülnének, melyek az elméleti tan-
tárgyakat összébb szorítanák. 

Legyünk igazságosak 1 Ismerje el az osztott 
iskola tanítója is, hogy az osztatlan iskola 
tanítójának nehezebb a munkája, mint az 
osztotté. Ha két tanító nem tud is még egy-
szer annyira menni munkájában, mint az egy, 
de az egy a kettővel, vagy pláne hattal, még 
sem szállhat versenyre; mert a tanulók nagy 
száma nem oly nagy akadály a tanítás szép 
eredményének elérésében, mintha szét kell 
darabolni az időt. Inkább tanítok 12u gyer-
meket 3 osztályban, mint 00-at 6 osztályban. 
Tessék megpróbálni és mindenki meg fog 
győződni szavaim helyességéről. Azért szeret-
ném én, ha nem az osztott iskola tanítói vitat-
nák meg e kérdést, hanem a kik jól ismerik 
az osztatlan iskolát. Ez a kérdés egészen gva-
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korlati alapon nyugvó, a számok leghelyesebb 
mutatói, s azért nem teszi helyesen, a ki ez 
igazsággal szembeszáll: „Kevés idő alatt keve-
sebbet, több idő alatt többet lehet végezni." 

(Vönöczk ) V»!/!/ Pál. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
K A Népnevelők Budapesti Egyesülete 

Lakits Vendel elnöklete alatt látogatott köz-
gyűlést tartott. Peres Sándor nagy figyelem-
mel hallgatott,^ remek megemlékezést tartott 
Luttenberger Ágostról, mely után Lakits V. 
elnök számolt be az egyesület ez évi műkö-
déséről, majd üdvözölte Szőke Istvánt 30 éves 
tanítói jubileuma alkalmából. Nagy óvácziók-
ban részesítették Péterfy Sándort, midőn 
Lakits t elnök a Tanítót; Háza megnyitását 
jelentette be. Péterfy Sándor megkösz ni a 
szives jóindulatot. Megemlíti, hogy a magyar 
tanítóság a siker biztosítására ez évben annyival 
járult, a mennyit az utolsó 10 évben együtt-
véve nem tett. A mióta azonban ministerünk, 
a Néptanítók Lapja s az Orsz. Bizottság tá-
mogat bennünket, azóta a tanítóság ügybuz-
gósága csodát mívelt, S ezt a legnagyobb 
örömmel lehet és kell kinyilatkoztatnia. S lia 
ez a testvériség nincs, a Tanítók Háza, ha az 
éjjelt meg tudta volna világosítani, ha a 
munkát meg tudta volna ezerszerezni, még 
akkor sem nyílt volna meg soha. Azért kéri, 
hog)' azoknak, kik a tanítóságnak ezen mun-
kájában vezérei voltak, u. m. a nagyméltóságú 
minister úrnak, a Néptanítók Lapja szerkesz-
tőjének s a Magy Tan. Orsz. Bizottságának 
egyesületünk jegyzőkönyvileg fejezze ki köszö-
netét. Mihez a kö/gyülés egyhangúlag hozzá-
járult. Tanácskoztak még a magyar királyság 
900 éves megünnepléséről s Eötvös József b. 
műveinek megszerzéséről. 

$ A gyergyói (Csikni.) róm. kath. tanító-
egyesület őszi rendes közgyűlését Alfaluban 
tartotta meg a tagok kellő számú jelenléte 
mellett. Szentmise hallgatása után a helybeli 
tanítók a vezetésük alatt lévő osztályok növen-
dékeivel gyakorlati tanítást tartottak, mely-
nek végeztével Józsa Sándor elnök az erkölcsi 
nevelés fontosságáról általános tetszésben és 
jegyzőkönyvi köszönetben részesült megnyitó 
beszédet tartott. Az elnöki előterjesztések 
megtétele s a mult gviilés jegyzökönyvének 
helyesléssel kisért felolvasása után a gyak. 
tanítások méltatasa következett. A tanításokat 
elnök a kölcsönös és tárgyilagos bírálatok 
alapján általában dicséretesen sikerülteknek 
nyilvánította. Most az egyesület által novem-
ber havában Gy.-Szentmiklóson a Tanítók 
Háza javára tánczczal összekötve rendezett dal-

estéig jövedelméről tette meg az elszámolást 
Simon Adára, a rendező-bizottság nevében, 
inely szerint jegyekből és felültízetésekből 
bejött 413 frt 75 kr; ebből a tiszta jövedelem 
324 frt, mely összeg jelenleg takarékpénztárba 
helyeztetett: mivel csak egy későbbi köz-
gyűlés fog határozni a fölött, hogy úgy ezen. 
valamint az ezután gyűjtendő pénz hogyan 
és mi módon lesz a Tanítók Háza javára föl-
használva. Hálás köszönetet érdemel Gyergyu-
vidék hazafias, intelligens közönsége azon 
szives áldozatkészségért, melynél fogva a taní-
tók ügyét magáévá téve, a dalestély erkölcsi 
és anyagi fényes sikerét előmozdította. Borka 
Lajos a tagtársak figyelmébe alánlotta az 
Eötvös-alap tagjai közé való belépést e's a 
részesjegyek váltását. Vármegyénkben elhunyt 
egyik jeles tanférfiú emléke iránt érzett hálás 
kegyeletnek adott kifejezést egyesületünk az 
által, hogy néh. Földes József tanítóképző-intézeti 
igazgató sírjára állítandó siremlék-alap javára 
az egyesületi pénztárból 10 frtot. a tagtársak 
között eszközölt gyűjtésből pedig 35 frt 5 krt; 
így összesen 45 frt 5 krt adományozott. (B. L.) 

i A koinárommegyei tanítóegyesület 
Marcsa György elnöklete alatt f. hó 15-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését a város-
háza dísztermében. A megyei tanítók nagy-
számban jelentek meg s azonkívül Antal Gábor 
ev. ref. püspök, Tuba János orsz. képviselő, 
Dotnány János polgármester, Lőrinczy György 
tanfelügyelő stb. Az elnök indítványára a köz-
gyűlés nagy lelkesedéssel az egyesület dísz-
tagjává választotta meg TFÍassi'cs Gyula köz-
oktatásügyi ministert, kinek megválasztását 
üdvözlő táviratban adták tudtul, a díszokmányt 
pedig küldöttség útján fogják átnyújtani. Havas 
Károly tanító szép emlékbeszédet mondott a 
volt tanfelügyelőről, Nemessán\i Jánosról. Lő-
rinczy György segédtanfelügyelő indítványára 
a szép beszédet egész terjedelmében az egye-
sületi évkönyvbe fogják iktatni. Majd Mohácsi/ 
János a Tanítók Házáról tartott felolvasást. 
A jelenlévő tanítók azonnal negyven részvényt 
írtak alá a Tanítók Háza alapjára s azonkívül 
tizenöten kötelezték magukat az évi 3 korona 
fizetésére. Végül megválasztották az líj tiszti-
kart; elnök újra Marcsa György, alelnök Mohácty 
János lett. Délben százterítékű lakoma volt. 

HIVATALOS «ÉSZ. 
Valamennyi főtiszt, egyházi főhatóság-
nak, kir. tanfelügyelőségnek és közig, 

bizottságnak. (S6.300. sz.) 
Dr. Oláh Gyula „Az ember és az-egészség'" 

czímű munkája az Athenaeum r.-t. kiadásában 



12 N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 47. SZÁM. 

most hagyta el a sajtót. E mű első része ismer-
teti az emberi szervezetet, annak boncztani 
összefüggését és élettani működését; a második 
része a hirtelen rosszullét — meghetesülés — o o 
és baleset alkalmával szükséges segélynyújtás 
módjait, továbbá a gyermek-nevelés és oktatás, 
valamint a betegápolás egészségügyi szabályait 
tárgyalja: a harmadik rész pedig az egészségi 
és a közegészségi szabályokat beható részle-
tességgel ismerteti. 

Miután szerző e müvében felölelt tárgyat 
úgy dolgozta ki. hogy azt mindenki könnyen 
megértheti és az abban adott utasításokat 
szükség esetén, minden nehézség nélkül követ-
heti ; minthogy továbbá e könyvben foglaltak 
alapján a népiskolai tanítók a segélynyújtás 
módjait, továbbá az egészségi és közegészségi 
szabályokat helyesen és alaposan taníthatják s 
így megfelelhetnek a közegészségügy rende-
zéséről szóló 187(5. XIV. t.-cz. 42. §-a rendel-
kezésének : dr. Oláh Gyula „ Az ember és az 
egészség" czímü müvét az összes állami nép-
oktatási tanintézetek könyvtárainak és tanítói-
nak a gondnokság útján segédkönyvül beszer-
zésre ajánlom. 

Budapest. 1899. évi november hó 26-án. 
A minis ter h e l y e t t : 

Zsilinszky, 
á l l a m t i t k á r . 

A vallas- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Xagy Bálint 

paksi áll. polg. fiúiskolái igazgatónak azon 
alkalomból, hogy 200 frt értékű természet-
tani eszközeit és természetrajzi gyűjteményeit 
a paksi áll. polg. isk. részére adományozta; 
dr. Pfeiffer Fülöpnek, Wolf Károly és Miksá-
nak, továbbá Schreiber Ignácz és Kuffler 
Benjaminnak, a kik Győrszigeten az izr. el. 
isk. szegény tanulói számára nagy áldozat-
készséggel tápintézetet létesítettek; báró 
Hornig Károly veszprémi püspöknek, ki a 
patalomi r. kath. isk. építési költségeire 
2025 frtot adományozott. 

Kinevezte: Kemény Sándor és Szabó Paula 
oki. tanítót illetőleg tanítónőt az irholczi áll. 
el. népiskolához r. tanítóvá ill. tanítónővé; 
Csesznik Emil oki. tanítót a kudsiri áll. el. 
népiskolához r. tanítóvá: Szabó Domokos 
oki. tanítót a datki áll. el. népiskolához r. 
tanítóvá; Csillák Miklós oki. tanítót a bukóczi 
áll. el. népiskolához r. tanítóvá; Für Pál, 
Kocsis György és Mácsay Ferencz oki. taní-
tókat a csanyi áll. el. népiskolához r. tanítókká; 
Kiss Etelka oki. kisdedóvónőt a csernátfalusi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé: Kerezsán 
•Gusztáv oki. tanítót a cseleji áll. el. népisko-

lához r. tanítóvá; Iíajósné-Simon Ida oki. 
tanítónőt az alsórákosi áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Koncz Etelka oki. kisdedóvónőt 
a fényi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Sebesi Julia oki. tanítónőt a fehéregyházi áll. 
el. népiskolához r. tanítónővé; Simon Erzsi 
oki. tanítónőt a bükszádi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítónővé; Srhú'berle Géza, Steiner Péter, 
Steinerné-Köller Mária, Murgu Sándorné, Klem-
pay Ilona torontálalmási közs. tanítókat ill. 
tanítónőket a torontálalmási áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítókká ill tanítónőkké. 

Áthelyezte: Barta János cseleji áll. el. 
isk. tanítót a gálszécsi áll. el. iskolához eddigi 
minőségében: Balta István bukóczi és Wozár 
Hermin perecsei áll. el. isk. tanítót, illetve 
tanítónőt a somodi áll. el. iskolához jelen 
minőségében; Sziklay Ilona nagyhalmágyi 
áll. óvónőt a pilis-szántói áll. óvodához; Bol-
dizsár Dénes magyarderzsi áll. el. isk. 
tanítót a barátmajori áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Kapcza Margit bácsii áll. el. 
iskolai tanítónőt a petrozsényi áll. el. iskolá-
hoz eddigi .minőségében; Sshidek Ágoston 
német-ecskai áll. el. isk. tanítót a torontál-
almási népisk.-hoz. 

Állásában megerősítette: Faragó János 
krassószörényvármegyei kir. segédtanfelügyelőt; 
KiUyéni Endre hosszufalusi áll. polg. iskolai 
igazgató-tanítót igazgatói minőségében. 

Jóváhagyta: a budapesti (budai) tanítóegye-
sület módosított alapszabályzatát folyó évi 
88.887 szám alatt kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Józon István 
otóháni munkaképtelennek talált közs. el. 
tanító részére évi 270 frtot. 

T A N Í T Ó K t a n á c s a d ó j a . 
Sz. N. Korpona. Megírtuk már többször, 

hogy a magántanuló nem a rendes tanulók-
kal tesz vizsgálatot, hanem külön s ezért díjat 
köteles fizetni, melynek nagyságát s hova 
leendő fordítását az iskolai hatóság állapítja 
meg. Budapesten a magán vizsgálati díj 17 frt 
50 kr Ebből 3 — 3 frt az igazgató-tanítót és 
az iskolaszéki elnököt vagy ennek helyet-
tesét, 2 — 2 frt pedig a vizsgáló osztálytanítót 
és a hitoktatót illeti. A 7 frt 50 kr a városi 
pénztárba szállítandó. — K. B. Dörgicse. 
Ha kevés idő hiányzik a 6- ik év betöltésé-
hez, fölveheti, főképen ha a gyermek elég 
fejlett s az osztályban van számára hely. — 
B. E. Er-Mihályfalva. Kérjék a királyi tan-
felügyelőség utján a lapot; megkaphatják. — 
V. M. Zálnok. A népiskolai bizonyítvá-
nyok nemcsak az állami, de a községi és 
felekezeti iskolákra nézve is bélyeg- és díj-
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mentesen állítandók ki az 1898. évi 55.123. sz. 
alatt kiadott ministeri rendelet értelmében. — 
Sch. N. Szápár. Rövidebb időre (1—2 nap) 
a tanító, hosszabb időre az iskolaszéki elnök 
ad a tanulónak engedélyt a mulasztásra. — B. 
Ferencz. Hetenkint egy egész vagy két fél-
napi szünet jár. Az ismétlő-iskolában, még 
ha nem volt is róla szó a pályázati hirdetés-
ben, köteles tanítani. Ezért ma már minden 
valamire való község ad tiszteletdíjat a taní-
tónak. — L. E. Lasztomér. A szülők akara-
tától függ, hogy melyik iskolába küldik gyer-
mekeiket. — Laborczi. 1. Ha az izr. hitköz-
ségnek ismétlő-iskolája nincs, ezek a tanulók 
az állami iskolába kötelesek járni a más val-
lásuakkal együtt. 2. A ministeriumhoz folva-
modhatik segélyért. — Hídvégi Aurél. Azt 
kérdi: „A polg. isk. rajztanítói képesítő vizs-
gán az elemi isk. tan. oklevél elegendő-e a 
o _ o 
neveléstan és irodalom-történeti vizsga aluli 
fölmentésre?" Erre a rajztanítók stb. képzése 
és képesítése tárgyában kiadott szabályzat 8-ik 
§-a értelmében: „a kik előlegesen szerzett 
esyenlő értékű hazai képesítő oklevelekkel 
megfelelő képességűket a vizsgálat valamely 
tárgyából hitelesen igazolják, a vizsgáló bizott-
ság ajánlatára ama tárgyakból teendő vizs-
gálat alól a vallás- és közokt. min. által föl-
mentetnek." A lehetőség tehát megvan adva 
valamely tárgyból való vizsgálattól leendő föl-
mentésre, ha a vizsg. biz. a kérelmet pár-
tolja. Megemlítjük, hogy most új szabályzati 
tervezet van, melynek életbeléptetése idejéről 
még nincs tudomásunk. Mindenesetre, ha 
érdeklődik, a rajztanár-képesítő bizottság 
elnökségéhez forduljon fölvilágosításért (Buda-
pest, VI. kerület, Andrássv-út. rajztanár-
képző, a „Műcsarnok" mellett). —• H. Gy. 
A hol magánvizsgálatot kellene tennie, attól 
a gymn. igazgatótól kaphatja meg a kellő 
fölvilágosítást. Előrehaladott kornál összevont 
osztályvizsgálatokra is adnak engedélyt. — 
K. I. Klembérk. Igen. — J. F. 1. Sza-
badságidőt iskolaföntartó hatóságától kell 
kérnie; ha komolyan beteg: megadják. 2. Se-
gélyért januárban adja be a kérvényét. Vala-
mely kérvény sorsát előre teljes határozott-
sággal megmondani nem lehet, de nagyon való-
színű, hogy kedvezőleg fogják elintézni. Erre 
az évre már ki van merítve az alap. — I). 
F. Sashalom. A földmívelési iskolákban a föl-
vételnél azt kell kimutatni, hogy az illető jól 
tud olvasni, írni és alsóbb műveletekkel szá-
molni ; vannak teljesen díjmentes és kisebb 
fizetésű helyek; folyamodni az illető igazgató-
ság útján a földmívelési ministerhez kell. 2. A 
vinczellér-képzó'kbe 16. évüket betöltött oly 
ifjakat vesznek föl, a kik legalább 4 elemi 

osztályt sikerrel végeztek: ösztöndíjak itt is 
vannak: az illető igazgatósághoz kell for-
dulni. — W. Madas. Ha a pályázati hirdetés-
ben az állt, hogy „fűtéssel", követelhet. — 
Fogadás. Irható ékezettel is, a nélkül is. 
I). B. iskolaszéki elnök, Bárcza. A Népta-
nítók Lapja összegyűjtésének és könyvtárba 
helyezésének ellenőrzése a kir. tanfelügyelők 
kötelessége (1880. évi 48.198. sz. min. rend.) 
A hol ez nincs meg, ott kötelességmulasztás 
forog fönn. Mi nem igen vagyunk hajlandók 
elhinni, hogy a kir. tanfelügyelők megenged-
nék, hogy a tanítók a Néptanítók Lapjával úgy 
bánjanak, „mint a Csáky szalmájával." Hogy a 
ministeriumtól mit küldjenek meg nyomta-
tásban az iskolaszékeknek, abba mi nem szól-
hatunk bele. — K. I). Sóvárad. 1. Ismétlő-
iskolában tanítani kötelesek: de fölváltva ta-
nítsanak, minden évben másik. 2. Felső osz-
tályba beiratkozott tanulókat, kiknek legalább 
elégséges bizonyítványaik vannak, a tanító 
kénye-kedve szerint nem küldheti le évköz-
ben, még a tanév elején sem, az alsóbb osz-
tályba, vagy csak a szülőkkel való kölcsönös 
megegyezés esetén. Ebben orvoslást hiába ke-
res: nem talál. — B. Gy. Gyetva. A tan-
könyvek beszerzése tárgyában a kir tanfel-
ügyelő úr adhat bővebb felvilágosítást. A köz-
ség dolgaiba mi nem avatkozhatunk. — B. 
E. Hévíz. A végrehajtási eljárásról szóló 1881.. 
évi LX. t. cz. 54. §-a szerint a rendes fizetés-
nek legfölebb egyharmada és az is csak úgy 
vehető végrehajtás alá, hogy e végrehajtást 
szenvedő részére évi 800 frt a foglaláson 
tűi is érintetlenül feninaradjon. — K. E. A 
hitfelekezeti adó kivetése az illető hitközség 
benső ügye. Ha ez nem tartja méltányos-
nak, hogy nyugalmazott tanítóját a gabella 
(saktolási díj) s általában a kultuszadó fizeté-
sétől megkímélje, akkor — véleményünk sze-
rint - ezen kötelezettség alól az illető tanító 
nem menekülhet. — K. L. M. Miután 1891 
szept. 1-től szolgálatában megszakítás nincsen,, 
nem értjük: miért aggódik, hogy korpótléká-
tól nem esik-e el? Ha pedig nem akarnák 
ezt folyósítani, folyamodjék a közigazgatási 
bizottsághoz. — R. Béla. Külön iskolaszéki 
határozat nélkül nem kellett volna a 15 krt 
szedni, mivel ön még nem tagja az orsz. ta-
nítói nyugdíjalapnak. Ha már tévedésből be-
szedte, eszközöljön ki határozatot arra nézve: 
hogy az ön osztálya növendékeitől is szedhető 
legyen a 15 kr s a begyült összeg az iskola 
pénztára javára adassék s aztán ez az összeg 
pl. a legszükségesebb tanszerek beszerzésére 
fordíttassék, miként óhajtja. Ily intézkedéshez 
törvényes joguk van. Mihelyt azonban ön mái-
tagja lesz az orsz. nyugdíjintézetnek, attól az 
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évtől fogva a 15 krokat az adópénztárba be 
kell szolgáltatni. — K. L. l'j-Verbász. Buda-
pest székesfőváros törvényhatósága a vidéken 
töltött szolgálati éveket is beszámítja nyugdíja-
zás alkalmával. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az országgyűlés képviselőházában ámult 

héten is a kvóta-tárgyalás folyt s a hétnek nagy 
politikai eseménye kétségtelenül Széli Kálmán 
ministerelnök nagyszabású beszéde ebben a kér-
désben. A ministarelnök harmadfélórás, rendkívül 
tanulságos beszédben fejtegette a kvóta alapját. 
Igazolta a kvóta-bizottság állásfoglalását. A o o o 
kvóta-bizottság, mondotta, azon az állásponton 
áll ma is, melyen állott két évvel ezelőtt, 
mikor a kvóta-emelést megtagadta. Az osztrák 
kvóta bizottság közeledett a magyar álláspont-
hoz, melyet aztán el is fogadott. így volt le-
hetséges az alkudozás folytatása és annak 
eredménye lett az a javaslat, melv a Ház előtt 
fekszik. Az osztrák bizottság kezdetben a 
népesség arányát akarta alapul venni: de ezen 
az alapon minden további alkudozást vissza-
utasított a kvóta-bizottság. Át kellett menni 
a teherviselési képességi alapra. Ezen az alapon 
történtek aztán azok a számítások, melyeknek 
végleges eredménye az lett, hogy a magyar 
bizottság 34"4°/o-ban állapodott meg. Ez a 
hányad tisztán mennyiségtani müveletek alap-
ján jött ki. A mi pedig az ellenzéknek a levo-
nások, összeadások, beszámítások iránti kriti-
káját illeti, ez nem egészen alapos. Egyrészt, 
mivel nincs tisztában az ellenzék a levonások 
természetével, másrészt pedig hibásan számít. 
A levonásoknál az adónemek összehasonlíttatnak, 
melyek a két államban vannak. Az összegezés-
nél pedig nem a kivetést, hanem a tényleges 
beszolgáltatást kell alapul venni. Ez alapon 
csakugyan számszerűleg kijön az összeg, melyet 
a magyar bizottság a kvótában felajánlott. 
Ellenben a népesség arányában Magyarország-
nak 40° o-ot kellene űzetnie. Ez már igazság-
talanság lenne, de ennek a számításnak törvé-
nyes alapja nincs. A kvóta megállapításában 
a teherviselési képesség és a politikai szem-
pont volt az irányadó. A ministerelnök beszéde 
nagy benyomást tett s végleg eldöntötte a 
kvóta kérdését. 

— Az angol-búr háború. Lapunk mult 
számában előre jeleztük, hogy legközelebb 
már döntő eseményekről számolhatunk be. 
íme. A vité? búrok, a kik előbb Methuen és 
Gatacre tábornokok seregét majdnem teljesen 
tönkretették, f. hó 15-én magát a fővezér: 
Duller vezérlete alatt állt angol fősereget is 
megverték Kolenzónál, a Tugela folyó mellett. 

A nagy vereséget maga az angol fővezér vallja 
be. „Sajnálatomra, sürgönyzi az angol fővezér, 
súlyos sorscsapásról kell jelentést tennem". Ez a 
„súlyos sorcsapás" a búrok példátlan fényes 
győzelme. Az angolok 11 ágyút és ezernél 
több halottat és sebesültet veszítettek. Negy-
ven főbb tiszt elesett. Ez annyival nagyobb 
csapás az angolokra nézve, a mennyiben most 
már a búrok minden angol tábornokot meg-O O 
vertek s Angliának, rendes hadseregéből, már 
csak két hadosztálya áll rendelkezésére. A 
búrok hősi küzdelmét nagy rokonszenvvel kiséri 
az egész európai közvélemény és sajtó; ez 
utóbbiról (a sajtóról) a devonshirei herczeg 
ugyan azt mondta, hogy a búrok megveszte-
gették, de hát ez képtelen állítás. A búrok hazá-
juk szabadságáért harczolnak az arany bányáikra 
éhes angol kapzsiság ellen s ez az oka az 
európai népek rokonszenvének a búrok igaz-
ságos ügye iránt. Az angol sajtó most épp úgy 
kesereg, mint a hogy eddig hivalkodott. Ámbár 
még most, a kolenzói katasztrófa után is, akad 
oly angol lap („Daily Telegraph"), mely azt 
a követelését, hogy minden rendes katonát 
Afrikába kell küldeni, azzal okolja meg, hogy 
„az egész világot meg kell győzni arról, hogy 
az angol hadsereg a legelső seregek egyike." 
Erre már csakugyan nehéz szatírát nem írni! 
Ezzel szemben a „Moming Fost", a királynő 
kedves lapja így ír : „Nos, tehát megérkezett 
a mi megaláztatásunk napja; fogadjuk alázat-
tal és mérséklettel és a leczke tegyen annál 
jobbakká és erősebbekké. (Es kevésbbé kap-
zsiakká! Bovatv.) Elhatározásunk legyen csen-
des, hagyjuk el a dicsekvést és legyünk méltóak 
ahhoz a birodalomhoz, melyet elődeink szerez-
tek." Ez a helyes beszéd! 

Karácsonyi mellékletünk. Lapunk mai 
számához, tekintettel a három ünnepnapra, a 
a mikor kartársainknak több érkezésök van 
az olvasásra, mint egyébkor, egy ív mellék-
letet adunk. Karácsonyi mellékletünket az 
utolsó betűig tanítók írták, a mit mi meg-
elégedéssel hangsúlyozunk, mert inie, sok 
már a tanítóság közt a tollat jól forgató 
ember. Mellékletünk tartalma a következő: 
Karácsony. Darab Lajostól. A mult. Mező 
Dánieltől. Havasi virágok. Minké Bélától. 
Z'sandárfedezet alatt. Szomjas Istvántól. Haza-
szeretet. Almán Brúnótól. A jövendő Magyar-
ország. Szalay Páltól. Egy kis gyermekhez. 
G ergye Sándortól. Az egri nők. Zrínyi 
Ilona feladja Munkács várát. (Képek.) Népies 
gazdasági előadás. Mahay Istvántól. Karácsony-
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est. Iván Andortól. Irodalom. Képeinkhez. 
Kívánjuk, hogy olvasóink élvezettel és haszon-
nal olvassák 2 nyomtatott ívre terjedt") kará-
csonyi számunkat s kívánunk kedves kar-
társainknak boldog ünnepeket! 

— Lakoma Péterfj Sándor tiszteielére. 
Lapunk egy előző számában elmondottuk a 
Péterfy Sándor ünneplésére vonatkozókat. Most 
az ott megírtakat azzal egészítjük ki, hogy 
a dís/.lakoma f. hó 28-án lesz s hogy a részt-
venni szándékozók Sajó Sándornál (Dohány-u. 
65. sz.) jelentkezhetnek. 

— Tanítónöképző-intézet Szegeden. A jövő 
iskolai évben meg fog nyílni Szegeden a ta-
nítónőképző-intézet. A kultuszminister elren-
delte egy előkészítő tanfolyam megnyitását s 
a fölvételért folyamodók ott elkészülhetnek a 
tárgyakból s az év végén a katholikus tanító-
képzőben vizsgázhatnak. Már is nagyon sok 
leány jelentkezett a tanfolyamra. A vizsgálatra 
készülő leányokkal a mult héten tartották meg 
az első előadást. 

— Az Eötvös-alap f. évi decz. hó 28-án 
délelőtt 9 órakor tartja Budapesten, a Magyar 
Tudományos Akadémia kistermében a módosí-
tott és jóváhagyott alapszabályok értelmében 
alalmló közgyűlését. Tárgyak: ]. Elnöki beje-
lentések. 2. Titkári jelentés. 3. Megalakulás. 
(A tisztikar és bizottságok megválasztása az 
új alapszabályok 54-ik £-a értelmében). 4. In-
dítványok. Budapesten, 1899 decz. hó 15-én. 
Dr. Göőz József, alelnök, Kapy Rezső, másod-
titkár. Közgyűlés után Péterfy Sándor üdvöz-
lése. Déli 1 órakor díszebéd. Teríték ára 2 frt. 
Jegyek válthatók: Sajó Sándor úrnál, VII. ker., 
Dohány-utcza 65. szám. 

—• Kérelem. Istent dicsőítve, hálás szívvel 
emlékezem meg azokról a nagy napokról, 
ünnepekről, a melyeket e becses lapok buzdító 
szózatára a magyarországi tanítóság nekünk, 
kik az Eötvös-alapot a nemzeti közérzületnek 
és a kartársi szent szeretetnek oltárát 25 év 
óta gondozzuk, ebben az évben szerzett volt, 
és mély tisztelettel kérem e haza minden 
egyes néptanítóját, kiváltképen pedig .azokat, 
a kik nem ünnepelhettek eddigelé velünk: 
járuljanak kegyes adományaikkal szent oltá-
runkhoz a ..Tanítók Háza" javára ez év 
utolsó hetében, a midőn Isten jóvoltából az 
Eötvös-alap keletkezésének ünnepét ülhetjük 
meg. írassa be nevét ki-ki ez alkalommal 
abba a számtartó könyvbe, a melyet egye-
sületünk pénztárosa vezet s a melynél fénye-

sebb „Albumot" a magyarországi tanítóság 
magának örökemlékül nem teremthet! Így c's 
ne másként ünnepeljünk mi a nemzeti köz-
érzület és a kartársi szent szeretet ezen 
oltárának jubileuma alkalmával. Mély tiszte-
lettel erre kéri kartársait, Budapest 1899 decz. 
16.. öreg szolgájuk: Péterfy Sándor. 

— A M . T. Orsz. Bizottsága f. hó 14-én 
tartott ülésében foglalkozott a báró Wodiáner-
féle tanítói alapítványnyal, melyet lapunk f. évi 
48. számában részletesen ismertettünk. Nagy 
László tervezetét az 0. B. igazgatótanácsa 
elfogadta és értesíteni fogja erről a Tud. 
Akadémia főtitkárát. 

— Köszönet. Hanninczéves tanítói szolgá-
lataimnak jó kartársaim által való ünnepelte-
tése alkalmával oly számosan emlékeztek meg 
jó barátaim és tanítványaim, valamint testüle-
tek is csekélységemről, hogy ezen a „már nemszo-
katlan úton" mondhatok csak köszönetet szives 
jóságukért. Legmélyebb tisztelettel: S^ifee István, 
isk.-igazgató, a Bud. Tanítótestület elnöke. 

Jubiláló igazgatónő. A kolozsvári ál-
lami tmítónőképző-intézet tanán testülete 
abból az alkalomból, hogy Heinrich Józsa 
igazgatónő most töltötte be tanügyi sikeres 
működésének 25-ik évét, f. hó 9-én szép há-
zias ünnepet rendezett a jubiláns tiszteletére, 
melyen az intézet tanári testületén s növen-
dékein kívül az igazgató-tanács, a megyei ta-
nító-testület képviselői s a volt tanítványok 
közül sokan jelentek meg. A tanári testület 
nevében Felméri Albert üdvözölte beszédében 
az igazgatónőt s átadta a testület emlékét, O O ' 
egy díszes albumot; a volt növendékek nevé-
ben .1 sztalos Gabriella tanítónő fejezte ki há-
lájukat s átadta az 500 koronáról szóló ala-
pítványt, melynek kamataiból szegény, szor-
galmas növendékek fognak jutalmaztatni. A je-
lenlegi növendékek háláját Egyed Erzsi tol-
mácsolta, végül pedig Kozma Ferencz kir. 
tanfelügyelő szép beszéd kíséretében adta át 
és olvasta föl IVIassies minister üdvözlő leve-
lét. Az ünnep többi részét a növendékek kar-
dala, szavalata s zongora- és hegedüjátéka 
képezte. A jubiláns köszönete jeléül megigéríe, 
hogy egy tanító szorgalmas leányát, ki az in-
tézet növendéke, állandóan rendes havi segély-
ben fog részesíteni. 

— Jubileum. Folyó hó 13-án töltötte be 
Horváth László, a tüzoltóutczai elemi iskola 
vezetője, 30 éves érdemdús tanítói működését. 
Tanítótestülete méltó módon ünnepelte e 
momentumot és a Tanítók Kaszinójában tisz-
teletére lakomát rendezett. Megjelentek ezen 
a ferenczvárosi II. sz. iskolaszéken kívül a 
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tanítótestület, számos barátja és tisztelője és 
mindenfelül lelkes felköszöntőkben méltatták 
az ünnepeltnek a székesfőváros tanügyének 
fölvirágozása körül szerzett kiváló érdemeit. 

Egy érdemes tanító ünneplése. A dél-
vidéki tanítók körében jó hírnévnek örvendő 
katalinfalvi igazgató-tanító Viszkoesül Lajos 
nyugdíjaztatása alkalmából összegyülekezett az 
ottani községi iskolaszék, melynek nevében Holcz 
Ferencz plébános a hivatalából távozó igaz-
gatóhoz épp oly lelkes, mint mélyen átérzett 
búcsúbeszédet intézett, a melyben nyomatéko-
san hangsúlyozta, hogy az iskolaszék a jeles 
tanférfiút, a ki teljes 21 éven keresztül állott 
az intézet élén és úgy ügybuzgósága, valamint 
tapintatos eljárása által, a nevelés-oktatás te-
rén igen számba vehető sikert elért és a ki-
nek ép szellemi üdesége testi állapotával 
merész ellentétben áll, a dúsan megérdemelt 
nyugalomba visszavonulását legmélyebb saj-
nálattal'tudomásul veszi. Indítványoza, hogy 
a távozó igazgató hervadhatatlan érdemei az 
iskolai törzskönyvben örökíttessenek meg azzal, 
hogy abba jegyzőkönyvi köszönet és az isko-
laszék teljes elismerése iktattassék. Ezt a/, in-
dítványt az iskolaszék lelkes éljenzések kísére-
tében egyhangúlag elfogadta. Az ünnepelt 
igazgató hálás köszönetet mondott az óvá-
~ o 

czióért. 
— A házasságra lépő tanítónők. Az eszter-

gomvárosi iskolaszék minap pályázatot hir-
detett a városi elemi leányiskolánál üresedésbe 
jött egyik tanítónői állásra s az iskolaszék, 
előző határozat alapján, a pályázati hirdet-
ménybe azt a föltételt kötötte ki. hogy az 
illető megválasztandó tanítónő, ha később 
házasságra lép, állását megüresedettnek fogják 
tekinteni. Ebben a házassági tilalmi ügyben 
Esztergomvármegye közigazgatási bizottsága 
mult keddi ülésén, Andrássy János alispán 
elnöklete alatt, érdemleges határozatot hozott. 
Vargyas Endre kir. tanfelügyelő előterjesztése 

alapján a bizottság, hogy az illetékesség meg-
állapítható legyen, először is azt állapította 
meg, hogy az illető leányiskola, a fennálló 
törvények szerint, a mennyiben ez az iskola 
már a népiskolai törvény érvénye alatt léte-
sült s teljesen városi közjövedelmekből tartják 
fönn, úgy szervezete, mint adminisztrácziója 
folytán, de még az 1897. évben kelt ministeri 
döntvény szerint is községi jellegű iskolának 
tekintendő, annál is inkább, mert ezt az isko-
lát a város képviselőtestülete eddig is mindig, 
mint községi jellegű iskolát kezelte és kezeli 
ma is. A jellegre nézve azonban Boltisár József 

- püspök s érseki vikárius, mint bizottsági tag, 
külön véleményt terjesztett elő, de Matty asovszky 
Vilmos tiszti főügyész, dr. Héya Tivadar kir. 
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tanácsos. Mattyasovszky Kálmán s Andrássy 
János alispán felszólalási után, a bizottság 
tíz szavazattal négy ellenében Vargyas Endre 
kir. tanfelügyelő előterjesztését egész terjedel-
mében elfogadta. Ennek alapján a bizottság 
belement a városi községi iskolaszék érdemle-
ges tárgyalásába, hogy vájjon van-e joga az. 
iskolaszéknek határozatilag kimondani, hogy a 
felügyelete s vezetése alatt álló községi leányisko-
lánál üresedésbejött tanítónői állásramegválasz-
tandó tanítónő állását, ha a tanítónő később férj-
hez megy, megüresedettnek fogják tekinteni, 
vagyis a tanítónőt, nolens-volens, állásától el-
mozdítják. A közigazgatási bizottság, tekintve, 
hogy a népoktatási törvény 138. §-a értelmében 
a tanítókat s a tanítónőket is élethossziglan 
választják s az iskolai hatóságokról szóló tör-
vény 7. §-a szerint, csakis a közigazgatási 
bizottság fegyelmi választmánya által és csupán 
fegyelmi úton mozdíthatok el állásuktól — a 
bizottság az iskolaszék határozatát, mint ille-
téktelent megsemmisítette s utasította az iskola-
széket, hogy a kifogásolt foltétel kihagyásával 
hirdessen új pályázatot. 

— Adakozások. A Tanítók Házára befolyt 
nálunk: Szabó Gyula (lapunkban megjelent 
czikke tiszteletdíja) 8 f r t ; Borbély József (la-
punkban megjelent czikke tiszteletdíja) 3 f r t : 
Csizsek János (bélyegekben) 20 kr. 

— Tánczmu latság a Tanítók Háza ja-
vára. A kolozsmegyei általános tanítótestület 
mezőörményesvidéki kör tagjai a „Ferencz 
József Tanítók Háza" javára Bonis István 
országgyűlési képviselő védnöksége mellett 
f. hó 27-én Septéren az állami iskola helyi-
ségében kosaras tánczestélvt rendeznek. 

— Halálozás. Csupkay János ág. hitv. ev. 
tanító Lentvorán (Nógrádmegye) életének 
62-i!i évében 44 évi tanítói működése után 
meghalt. Buzgó apostola volt a magyarságnak 
e tótajkú falucskában. — Aros János áll. isk. 
nyugalmazott tanító, ev. ref. énekvezér és m. 
kir. állami anyakönyvvezető 66 éves korában,. 
43 évi tanítói hű szolgálata után két évet 
nyugalomban töltve, f. hó 11-én Muzsnán 
örök nyugalomra tért. Áldás emlékökre! 

Tarta lom : A földmívelésügyi minister a néptanító-
kért. — Gazdasági intelligenczia. - Tanító-vándorlás. 
Ember János. — Tanítói szakkönyvtárak. — Gond-
nokságok, iskolaszékek. Budisán János. — Új állami 
iskolák Mármarosban. — ISfépnevelésünk intenzív 
fejlesztése. Lázár István. — Egy árvaatya jubileuma. 
Kriek Jenő. — Az osztatlan népiskola tanításterve. 
Nagy Pál. — Egyesületi élet. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



Kardesony. 
Sötét az éj . . • Kelet felé 
Ragyog csak egy csillag . . . 
Szelid súgóra oly szépen, 
Oly édesen csillog! 
Körülte víg angyalsereg 
Repes . . . Sugarait 
Szövik-fonják szeretetből 
Ragyogó szálait! 
Aranybetükkél hímezik 
Örömhírül rája: 
— „ Világ örülj, ma születik 
Hitünk fő királya!1' 

A csillag mind ragyogóbb lesz; 
Feljebb jön az égre . . . . 
A jó lelkek, dicső lelkek 
Igaz örömére! 
Szelid sugara elragyog 
A messze világba . . . . 
Ragyog . . . Besüt a kunyhókba, 
Be a palotákba! 
Oly édesen, oly biztatón 
Mosolyg e világra: 
— „Ma születik a Reménység 
Igazi királya!" 

A csillag megy . . . tovább halad, 
Lejebb száll az égen . . . 
Szelid fényét a próféták 
Ismerték már régen. 
Lefut . . . s megáll a sárföldön, 
Magára testet vesz: 
A hit, remény és szeretet 
Ragyogó napja lesz! 
Oly édesen oly biztatóan 
Mosolyg e világra: 
— „Megszületet a Szeretet 
Igazi királya!" 

Szegény koldus, síró árva 
Töröld le könnyedet! 
Mosolygj e fényes nap felé, 
Enyhíti szívedet! 
S te özvegy, kit a sors keze 
Fájón megvérezett, 
A fátyolt tedd le arczodról: 
Örád elérkezett. 
A csillag, mely fönn, az égről 
Beád mosolyg, ragyog, 
Vigaszt s üdvöt hirdet neked: 
„Oltalmad Én vagyok! 

Darab Lajos. 

A mult. 
Az emlékezet elvezet a gyermekkorba, 

visszaidézi az ábrándokat mind, elévarázsolja 
eleven képekben mindazon helyeket, hol öröm 
vagy bánat ért, a szánakozás és bámulat ese-
teit, a tapasztalatokat s minden következ-
ményt. 

Az emlékezet játéka szerint kél lelkünkben 
a hangulat, melv bánatos, vagy tiszta öröm, 
a szerint, hogy a múltnak melyik cselekménye, 
eseménye, vagy helye, minő alakjai vannak a 
színen. Mindaz, a mit az emlékezet elé-
varázsol, nyelv és szív szerint is: a mulr. 
Minden embernek, a ki csak férfikort ért 
is el, van múltja. De nem mindenkié egy-

formán hullámos. Némelyeké olyan, mint egy 
sík tenger, melyen vihar nem volt soha s így 
áldozata sincs; míg ezer meg ezer, sőt milliók 
abból emlékeket őriznek, sok esetben erek-
lyéket és bélyegeket is. 

Mindenik esetben vagy a szivet, vagy a 
lelket érdekli a mult. A szivet, ha az érzelem-
világból, tán éppen a szerelem tényei újulnak 
fel, miken elmereng vagy kesereg a szív; míg 
az ész akkor van kiválóan érdekelve, ha csa-
lódásai vagy vívmányai láthatók, avagy fel-
tűnnek az összes átalakulások és a haladás, 
talán az emberiség jellemében észlelt nagy 
eltérés a régitől. Tán ezen időben és térben 
egyénisége szerepkörét hasonlítja össze, mér-
legeli és neki a múltból a része ez. 
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Az egész emberiséget azaz! a világot kor-
szakok szerint érdekli jobban néha a szív, 
néha az ész világa. De általános tudat, hogy 
hacsak veszélyben nincs az emberiség, a szív 
világa volt érdeklődésének kiváló és soha 
meg nem unott tárgya. Ezzel üdítette föl 
komolyabb események után lelkét, ezzel fele-
dett, ennek a termékeivel töltött időt, ebből 
merített erényeket, sőt sokszor ez tántorí-
totta el. 

Ha kérdjük, hogy miért? ezer meg ezer 
ajk azt feleli, hogy ez a világ kellemesebb, 
gazdagabb színekben, hullámzásba hozza, 
mondhatnám: ringatja a kedélyt; szóval vál-
tozatos és esetei édesek. Még a keserűek is 
vonzók, de a mi fő: ez a világ sohasem 
fáraszt. 

Az ész világa mindig komoly, mindig dolog 
után néz. Alkot, sokszor alkotásaival is rom-
bol. Tényeinek a megértése is munkába kerül, 
tehát fáraszt s eredményében a szemlélő csak 
hasznossága, avagy a benne rejlő művészet 
által talál élvezetet. Ebben leli magyarázatát 
az a körülmény is, hogy maga a müveit világ 
is kevésbbé olvassa a tudósok irodalmát, míg 
a szív világát a tudósok maguk is kedvelik, 
maguk is átélik s így ennek az irodalomnak 
két olvasó-közönsége van. A szépirodalom 
termékei minden népek előtt kedvesek, sze-
retik azokat a félmüveitek, a barbárok is. 
Természetesen ez utóbbiak csak hallás után, 
elbeszélésekből ismerik regéiket, dalaikat, 
kalandjaikat, szóval költészetüket. 

Itt is fölmerül a kérdés, hogy vájjon jól 
van-e ez így ? 

Ne feledjük, ez eddig a múltról szól, de a 
jelen is így cselekszik. Ezt az utat követi 
apró és nagy. Öröklés űtján szállott egy nem-
zedékről a másikra. Bizonyára, mert a termé-
szet oltotta bele mindenikbe. 

Egy szerelmi kaland érdekli az egész vilá-
got, egy tragikus családi eset szintén. Telve 
vannak az asztalok csevegés természetű elbe-
szélő könyvekkel, ám a szépről, a rútról, a 
drámáról írt széptani művek már ritkábban 
találhatók, míg egy vallásbölcseleti kevésbbé 
érdekel. Pedig mindeniket isteni szellem ékesíti. 
Egyformán ejthet bámulatba mindenik, csak 
úgy tudsz a természet titkaiból keveset is, ha 
a tudós könyve képesít a köd eloszlatására és 
csak így látsz tiszta szemüvegen tényt, ese-
ményt és alkotást. A származást, a fejlődést 
így érted meg, így látsz a lélek titkaiba. így 
lesz nagyfontosságú az, hogy a meleg egy 
tojásban is életet ébreszt, a meleg hódítani 
tud s a sötét csak a pihenésre szánt alka-
lom. 

De mondjuk, hogy a mult kifárasztotta az 
emberiséget. Egyik a szív világában elvesztett 
mindent. Szeretett, viszontszereleinre talált, de 
az élet legédesebb pontján, mikor nyílott a 
boldogság bimbaja, temetni kellett; már ő és 
árvái boldogtalanok. Egy másik szeret, nem 
talál viszontszereleinre. Továbbá: szeretik egy-
mást, de elválasztja őket örökre a társadalmi 
helyzet vagy származás. 

Térjünk a tudós világba. A bölcs, a tudós 
minden új reggelen egy új gondolata által 
megdőlve látja eddigi alkotását. Egy más reg-
gelen észleli, hogy a tudomány sikerei bor-
zasztó áldozatokat szednek. Hiszen a fegyver 
öl, a gépek embereket nyomorítottak meg, 
családokat juttattak nyomorba, épületet még 
nem állítottak föl baleset nélkül; bányát nem 
aknáztak ki katasztrófák elkerülésével. 

És a tökéleteseknek hitt fölfedezések sok-
szor csütörtököt mondanak; szóval csalódá-
sokra csalódások jönnek, s a ki a legtöbbet 
ért el, az is csak meglátja a Kanaánt, de bele 
nem jut. Az író meleg hévvel ír s mikor kész 
a mű, nem elégíti ki. A kit elragad, az nem 
talál viszliaugra, vagy követőkre. A bölcselőt 
nem olvassa el senki, csak egv új bölcselő, 
ez kigúnyolja, vagy ellenkezőt bizonyít. 

A szántóvetőnek nem jó az idő, vagy kevés 
a termés. A beteg nem lát örömet; a gazdag 
nem boldog. A ki boldog is lehetne és gazdag 
is: parancs alatt áll. Es ez kifárasztotta talán 
a világot, azért él talán ez az ige a milliók 
ajakán: minden hiábavalóság. 

Valóban mindenik igaz. Tény az, hogy 
csalódott és szenvedett millió meg millió, ki 
a szív világában kereste boldogságát; tény 
az, hogy csalódott a tudós, a bölcs. Tény, 
hogy milliók ajakán él ez a gondolat: „hiába-
valóság minden." De hogy az emberiség mind-
ezekre rászolgált-e, az titok még Annyi bizo-
nyos csak, hogy az ember is vétett, hibázott 
és sokan, de sokan saját tévedéseik és szen-
vedélyeik áldozatai, sokakat pedig áldozatul 
ejt a tudatlanság. 

Ebben áll a mult, de tanulságai levonandók 
és ezek kell, hogy képezzék a jobb jövő 
zálogát. Igen, mert élnie kell és tökéletesednie 
az emberiségnek nagyobb arányokban, akkor 
többet láthat tiszta szemekkel, nemesebb éle-
tet élhet és a tökéletesebb tudat inkább bol-
dogít, mert forrásánál keresi az örömet. 

Ez életre egy erős törvény képesít. E tör-
vény az, hogy van Isten, a kötelesség szentség 
s as ember csak úgy nem állat, ha erényes. 

Ezeket az eszméket, a törvény ezen három 
megnyilatkozását ismerni és hinni kell. 

Hogy ezek mindenike mi? köre meddig 
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terjed? kire-kire mennyiben vonatkozik?— azt 
a szív és ész világa tanítja meg, de ehhez 
annyi idő kell, a mennyit egy emberi életben 
egy korszaknak nevezhetünk. Boldog, a ki 
megértheti ezeket, boldog, a ki követni tudja 
és akarja is. Boldog az a hazj, melynek gyer-
mekei ezekre érettek és követői a lakosság 
egyensúlyát a javukra billentik fel. 

E törvényben sok foglaltatik. Tudomány, 
bölcseség és szerelem is. 

Tehát, hogy megértsd ez igéket: olvasni 
kell a bölcselőt, érteni a tudóst és ismerni 
a költészetet. A lélek ezeken épül, mert ezek 
oly tiszták, mint a Diána temploma. 

A ki ezt a magaslatot eléri, tevékenysége 
közepett is újabb és újabb terveket és czé-
lokat érez lelkében és tudatában. De feltámad 
ugyanott az ösztön és jóakarat is, melyek 
.azok megvalósításira sarkalják. 

E törvényt a lélekben bírni, ez igéket meg-
érteni kötelessége a haza tanítóságának, akkor 
a nép boldogításában a tanítóság nagy tényező 
s a hazának dísze, virága lesz. 

Tehát a múltból ez a tapasztalat és ez a 
felfogás legyen jövőnk záloga. 

(Temesvár.) Mező Dániel. 

Havasi virágok. 
Ti fiavasok alján 
Ngiló vidvirágok, 
Melengető napfény 
Ritkán süt reátok. 
Mégis mily nyugodtan, 
Mily boldogan éltek, 
Oh pedig mennyiszer 
Kerülgetnek vészek. 

De az az áldástok 
Hogy csak kerülgetnek, 
Rejtett lényetekben 
Kárt sohasem tesznek. 
S a mennydörgés szava, 
Félhők villámlása: 
Rátok nézve a lét 
Enyelgő játszása. ' 

Tibennetek látom 
A nyugodt szív éltét, 
A ki, rejtőzve is, 
Megtalálja kéjét. 
Kit magasság nem bánt, 
Mélységet nem féli 
Es rejtőzésében 
Boldogságát éli. 

Irigy vagyok rátok, 
Nyugodt éltetekre 
S titeket látva bús 
Sejtés száll szivemre: 
Én, ki az életet 
Vihar között járom, 
Megtalálom-e majd 
Nyugtom, boldogságom? 

És a boldogságból 
Mi most csekély részem: 
Vajon meddig s milyen 
Nyugalom közt érzem ? 
S mint ti, ha tekintek 
Fél a magasságba: 
Nem lesz-e kinos lét, 
Könyhullás az ára? 

De a kin, könyhullás 
Vajon mit bánt engem, 
Ha ezek fejében 
Üdvét is szereztem, 
S aztán úgy élhetek 
Miként ti, virágok: 
Hogy a nyugalomtól 
Lesz éltem megáldott. 

Minké Béla. 

Zsandárfedezet alatt. 
— Egy öreg esperes-plebános elbeszélése. — 

Most is megesik, hogy Laczkovára nem 
kerül tanító. Szánalmas stáczió az! Olyan, 
mint a sűrű. galagonyában felejtett fészek, 
még a csalafintának se kell. Mert ha hozzá-
férkőzik, biztos, hogy véresre rótt szájjal 
kullog majd odább. Csupa merő hegy körös-
körül. Nem is jár erre idegen. Legfölebb 
gnézdai ember, a ki azt akarja magával elhi-
tetni, hogy kasul közelebb éri a ruzsbaki 
fürdőt. Vagy ötven-hatvan tót faház az egész. 
Csak az iskola van kőből. 

Nos hát, — persze, hogy régen történt . . . 
a mikor a magyar szabadságharczot leverték. 
Akkor sem volt tanító Laczkován. Az utolsó 
(szép, szálas magurai fiatalember) elment 
Kézsmárkra s beállott honvédnek. Azt mond-
ják, hogy Branyiszkónál esett el. Legalább 
így beszélte az édes anyja, a ki siránkozva 
járt itt a podolini apátnál. Nem is néztünk 
egyhamar mester után. Mert hej! kevés volt 
akkortájban a fiatal ember! Nagyon meg-
tizedelte a háború. Élemedett családos ember 
meg nem nagyon kívánkozott Laczkovára. 
Mit is csinált volna itt az isten-adta. Bizony 
akkoriban akár éhen halhatott volna. 

Nagy volt hát csodálkozásom, a mikor egy 
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barátságtalan, hideg őszi este'n (itt a Poprád 
völgyén nagyhamar beáll a zimankós idő) 
délczeg, halovány fiatalember állított be hoz-
zám a parochiára és a laczkovui filiális iskola 
tanítóságát kérte. Valami lengyel ember lehe-
tett, a mint a beszédjéből kivettem. Csak 
tótul beszélt meg németül. Nekem legalább 
azt mondta. Irományai nem voltak. De Ígérte, 
hogy pár nap múlva majd bemutatja. Tanult 
embernek látszott, én tehát beállítottam az 
iskolába. 

Jó lélekkel mondhatom, hogy nem láttam 
még embert olyan hamar megszeretni, mint 
ahogy a laczkovaiak ezt a sápadt tanítót 
megszerették. De szó a mi szó, rá is szolgált 
a nagy becsületre. Fáradhatatlan buzgósággal 
tanította az iskolát. Hát még az iskolán kívül! 
Valóságos áldása volt a falunak. Értett az 
mindenhez. Nem volt olyan ügyesség vagy 
mesterség, a miben ludas ne lett volna. De 
még a tudománya sem volt ám megvetendő. 
Hogy jobban gyógyított, mint a lublói felcsér, 
arra még ma is hitet mernék tenni, ügyvéd, 
inzsellér volt ez az ember egy személyben. 
Akármiben úgy eligazodott, mintha csak eddig 
is azt a hivatalt űzte volna. Legkiválóbb 
azonban a zenében volt. Istenem! mi lett 
abból az öreg, rozoga gnézdai orgonából az 
ő keze alatt! Valóságos mennyei zenét csalt 
ki belőle. Hogyan bújtak, hogyan bámultak 
a vele incselkedő gnézdai kollegák, a mikor 
azt a gyönyörű zenét meghallották. Öreg ember 
vagyok ma már, de se azelőtt, se azóta nem 
hallottam ilyen orgonajátékot. Rövid pár 
hónap alatt a laczkovaiak erkölcsét valóság-
gal átalakította. Leszoktatta őket a duhaj-
kodásról, le az éjjeli verekedésről és a mi a 
legfőbb, a borzasztó káros pálinkái vasról. 
Munkát adott a kezükbe. Hogy manapság 
Laczkova 8—10 ezer pengőt pénzel évente 
kosárfonásból, azt neki köszönheti. Arra is ez 
a sápadt ember tanította a községet. Egy-
szóval páratlan ember volt! 

De haj! Nem örvendezhettünk neki sokáig! 
Mert egy havas késő deczemberi éjszakán 
egyszer csak vagy hat lovas-zsandár állított 
be Laczkovára. A tanítót keresték. A tanító 
azonban szerencséjére nem volt odahaza. Lgy 
tudom, hogy Tátraaljára ment, alighanem 
Frai kovára egyik kollegájához, a ki aznap 
disznót ölt. A zsandárok oda is utánamentek. 
De már ott sem találták. Bizonyosan neszét 
vette a dolognak és elbujdosott a magas 
Tátra vad, úttalan, hóval borított rengetegeibe. 
Ki tudná megmondani, hogy liová, merre ? 
Nem találták sehol. Pedig a zsandárság sem 
töltötte tétlenül idejét. Körösztül-kasul kutat- j 
ták a Mag rának minden zegét-zugát, tűvé O ö O ' 

tettek mindent. De a laczkovai tanító csak 
nem került elő sehonnan. 

Nagy szeget ütött a fejembe ez az ember. 
Ugyan vajon ki lehet? (Igaz a! A bizonyít-
ványait még akkoráig sem mutatta be.) De 
hát mi lehet a vétke? Bizonyosan valami 
nagy bűnös ! Különben nem keresnék ennyire ! 

A mint így magamban évődtem, egyszer 
csak egy zord, hófúvásos éjszakán zsandárok 
toppannak a parochiára. Azt mondták, 
hogy visznek Lőcsére a törvényre. Nem ellen-
keztem, mit is tehettem egyebet: befogattam 
és még éjnek idején elindultunk. Soha, a míg 
élek, nem felejtem el ezt az útat! 

Esperes-plebános zsandárfedezet alatt! 
Lőcsén rögtön a német vizsgálóbíró elé 

vezettek. Már várt reám és nagyon türel-
metlen volt. 

— Mondja csak, miért rejtegette maga azt 
a grófot? 

— Micsoda grófot? — Kérdém. 
— Ej, lári-fári! Egészen úgy adja a dol-

got, mintha semmit sem tudna! Hát a grófot, a 
laczkovai tanítót! — Szólt türelmetlenül a bíró. 

— A grófot, a laczkovai tanítót ? — Hát 
gróf volt a laczkovai tanító ? — Kérdeztem 
meglepetéssel. 

Erre aztán végkép elvesztette a türelmét. 
Furcsának az igaz, hogy elég furcsa volt, 
hogy én éppen annyit kérdezgettem a vizs-
gálóbírót, mint a mennyit ő engem. De édes 
Istenem, hogyha nem tudtam semmit! Tehet-
tem én arról? A mit tudtam, elmondtam. 

Ügy látszik azonban, hogy ezzel nem nagyon 
lehetett megelégedve, mert lecsukatott. Vagy 
egy hétig voltam fogva, mely idő alatt szor-
galmasan kihallgattak. Végre aztán szabadon 
bocsájtottak. 

Csak a mikor hazaértem, láttam, hogy azon 
idő alatt a zsandárok az egész parochiát föl-
dúlták, fölforgatták. Azt mondták, hogy valami 
bűnjeleket kerestek. 

* 
* * 

Vagy öt-hat évre rá nagy pecsétes levelet 
kaptam a postán. A levélből egy ezres bankó 
hullott ki. Maga a levél így szólt: 

Főtisztelendő- Ur! Nem akarok háladatlan 
lenni Laczkova községe iránt, mely politikai 
bujdosásom alatt egy időre szeretettel foga-
dott keblére. Nagyon szeretném, ha a lacz-
kovai iskolaházat ezen az ezer forinton kőből 
fölépítenék. Számtalanszor üdvözlöm önt — 
Czartoriczky gróf. 

így épült föl aztán kőből' a laczkovai 
iskolaház. 

(Budapest.) Szomjas István. 
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Hazaszeretet. 
A sors bármerre űzzön is, hazád 
Legyen a bálvány, melynek áldozol; 
Szeretni hőn, imádni a hazát 
Tudd mindenütt, bármerre bujdosol. 
Kisérhet áldás idegenben is, 
Szerencse ott is hinthet rád mosolyt, 
.S lelkedbe, mely egy szebb jövőbe' hisz, — 
Nem kétlem — boldog érzést ott is olt. 

De semmi sincs, mi pótolná a hont, 
Melynek szent földén szólt dajkád dala. 
A sors, egére gyászfátyolt ha vont, 
Vagy átrepülte hős diadala 
A hír szárnyán rónáit, ormait: 
Tied volt egyaránt, nem mostoha; 
Feléd nyújtotta szülő karjait 
Es megtagadni nem tudott soha. 

F szép hazát szeresd mindenfölött: 
Jobban, mint jó anyát hű magzata; 
.Szived, eszed szent tűzhelyére tedd; 
Ne féltsed karod, ha ellenség hada 
Hazádra tör s reá rablánczot szán. 
— Szív, melyben tiszta honszerelem ég, 
Egy életéin fölül százat láván, 
Hogy nagygyá szítsa áldozat-tüzét. 

Almán Brúnó. 

A jövendő Magyarország. 
Az elmúlt szünidőt turistikai czélokra hasz-

náltam föl, hogy az iskolai sok beszéd és 
í-omlott levegő által elernyedt tüdőmet egy 
kissé élénkebb mőködésre ösztönözzem. 

A mire gyakorlott turisták sem igen vállal-
koznak, azt megtettük mi amatőr kirándulók, 
hogy kalauz nélkül nekiindultunk a radnai 
havasok megmászásának. 

Valami lelket megragadó érzés az, mikor 
az ilyen magam-fajtájú foglalkozással bíró 
«mber a zárt levegőből egyszerre kiszabadul 
=a természeti szépségek közé. 

S mily balzsam a havasi virágok illatától 
fűszerezett levegő a fájó, kimerült idegekre. 
A szív sebesebben lüktet, a vérkeringés erő-
teljesebb lesz s azok az érzelmek, melyek 
otthon a köznapiasság légkörében csak — mint 
zsarátnok a hamu alatt — szunnyadoznak, itt 
erejökben gyarapodva támadnak föl az ember 
lelkében. 

Körültekintettem az Unökő 2300 méter 
magas szédítő ormáról, s beláttam hazámból 
jó darabot. Amott a távolban lankásan eresz-
kedő hegyeken tul a szép „régi Erdélyország" 
halmokkal telerakott mezősége, balra tőlem az 
északkeleti határlánczolat hatalmas gerincze, 

mely mint egy gigászi alkotású védbástya 
meredezik az ég felé. Északnyugotnak a már 
marosi havasok üdezöld legelőin kellemes 
nyugvópontot talál szemünk. 

A mint a poétikus benyomások hatása alatt 
szemlélődöm, lelkemben a hazaszeretet érzelme, 
erejében hatalmasan gyarapodva, támad föl 

Itt a magasban, az éghez közel, nagyobb-
nak. nemesebbnek érzem magamat s szeret-
ném keblemre ölelni az egész hazát. 

De ím ! a napot, mely a téreket eddig meg-
világította, egyszerre felhő takarja el s ez a 
felhő mintha az én lelkemre is reánehezed-
nék. Szemeimből két könycsepp pereg alá 
arezomra s töprengve félig önmagamban, 
félig hangosan útitársamtól kérdezem : hol is 
van hát a nyelvében élő egységes Magyar-
ország ! 

Ott a mély völgyekben, sötét fenyvesek 
közé elrejtett falucskákban idegen nyelven 
hangzik a bölcsődal. S a merre szemem ellát, 
magyar véren szerzett föld virágainak illatát 
lengeti ugyan a szellő, de mindenütt nemzeti-
ségek lakják. 

Vájjon mikor fog megjönni az az idő, mikor 
minden zugolyban az én hazám nyelvén fog-
ják dicsérni az Urat, ki erőt adott a hon-
szerző ősök karjaiba? 

— Vájjon mikor ? 
Hátunk mögött köszöntés hallatszik. Egy 

nagykalapú oláh pásztor jón apró mokány 
lován. Oldalán havasi gyopárral megtömött 
tarisznya, vállán egy rozsdás flinta és szikla-
mászó korcsolya. 

Útbaigazítást kérünk tőle. Hjah! ha meg-
értené a magyar szót. Kénytelenek vagyunk 
tanács nélkül tovább menni. 

Az a felhő pedig még jobban reánehezedik 
lelkemre. 

Katonai czélra készült térképünk út muta-
tás a nyomán megyünk tovább a radnai hava-
sok egy másodrangú csúcsára, a Korongyosra. 

Útközben mohón tépjük az erős illatú 
gyönyörű rkododendront, az ibolyaszínű alpesi 
asztert s az itt-ott könnyebben megközelít-
hető havasi gyopárt. Nem tudunk betelni a 
virágszedéssel. 

En bokrétát rögtönzők s meglepődve látom, 
hogy mint a trikolór szinei sorakoznak egy-
máshoz a rhododendron örökzöld levele, élénk-
piros virágja és a fehér szinú gyopár. Gyer-
mekes örömömben kalapom köré trikolór-
szinü koszorút kötök s így megyünk tovább. 

A nap alkonyodni készül s mi elérjük a 
sasok tanyái között a korongvosi menedék-
házat. 

Fáradt testtel pihenni térünk a primitiv 
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ágyba, melyen havasi rózsából készítjük a 
derékaljat. 

S én ott a havasi virágokkal telehintett 
nyoszolyán álmodom egy jövendő Magyar-
országról, a mikor majd ott alant a mély 
völgyek ölében az édes magyar dal hangjai 
fognak összevegyülni a fenyvesek zúgásával, 
s az égbemeredő sziklák százszorosan fogják 
visszhangozni azt. De vájjon mikor lesz az 
én álmomból valóság ? 

Kora reggel a „dutyela haj" kiáltás vei-
föl bennünket, melylyel a havasi pásztor 
nyáját terelgeti. 

A völgyek még éji homályban vannak s 
a mi tanyánk szúk ablakain már a hajnal 
derengő fénye szűrődik keresztül. 

A nap biborfényü korongja lassankint föl-
emelkedik a határlánczolat mögött. 

Sugarai gyilkos rohamot intéznek a hegyek 
fölött lebegő vízparányók ellen, keresztül-
törnek rajtuk s biborszinü zománczczal von-
ják be a sasok sziklafészkeit. 

Vájjon az én lelkemre nehezedő bánatfel-
legen keresztül fog-e törhetni a biztató 
reménysugár'? 

Elkezdünk a magas régiókból lefelé eresz-
kedni. Néhol a buja növésű fűből és havas-
alji virágokból csak a fejünk látszik ki. 
Azután elérjük az ősfenyvesek régióját, mely 
szikláról-sziklára szökellő patakok morajától 
hangos. 

Egyébként ünnepélyes csend lent a völ-
gyekben. 

De nem! Alulról valami ájtatos zsolozsma 
hangjai hatolnak föl hozzánk. Talán az erdei 
nimfák rendeznek ünnepet a természet dicsőí-
tésére, vagy az angyalok kara szállt le az 
égből. 

A mint mélyebbre jutunk, tisztán hallom 
az ének szavait, mely az áhitat szárnyán 
száll föl a magasba: 

„Oh nagyha t a lmú Is ten anyja , 
Légy nemzetünk o l t a l m a ; 
Reményünk , é letünk te vagy, 
Oh Szűz A n y á n k ! Oh el ne hagy j . " 

A felhő egyszerre elvonul lelkemről s a 
gyönyörtől megittasulva, versenyt szaladok a 
sziklákról aláeső patakokkal. 

A kristálytiszta Izvorros partján sugár 
fenyvesek között fehérre meszelt kis templom 
áll. Lelkemet ellenállhatatlan erővel vonzzák 
oda a hangok. 

Belépek s szememet áhítattal emelem az 
oltár fölött levő Szűz Anyára, hazánk szent 
védasszonyára. Az ablakon beszűrődő napfény 
csillogó glóriát von a kép köré. 

Szememből újra két könycsepp fakad, de 
ezek már a hála örömkönyei. 

Sápadt arczú bányászok iskolásgyermekei 
éneklik tanítójuk vezetése mellett tiszta ki-
éjtéssel és ihletett lélekkel: 

„Légy nemze tünk o l ta lma!" 

A havasi virágokból font trikolor-szinü 
koszorút odahelyezem a Szűz Anya lábaihoz, 
mert megengedte látnom a „jövendő Magyar-
országot." 

(Nagy-Tapölcsány.) Szalay Pál. 

Egy kis gyermekhez. 
Je r , jer az ölembe édes kis gyermekem, 
A te szereteted legtisztább szerelem 
Minden csúnya, r ideg ezen a világon, 
Csak te vagy tiszta mint hai mat a virágon 

Beszédes szemedből ártatlanság ragyog, 
É n meg olyan bűnös, olyan vétkes vagyok ! 
Zaklató szenvedély, vad, szilaj vágy sodra 
Kagadott magával le a sárba, porba ! 

Neked még a gyom is illatozó virág, 
Nekem olyan borús , oly sötét a világ ! 
Gond szántja lelkemet, képem bús, halovány, 
Te oly vidám vagy mint gondatlan csalogány 1 

Angyal vagy, őrangyal ; hogyha reád nézek, 
Megtisztul a szivem, elkerül a vétek ! 
Távozik a gond is, rám száll édes béke, 
Áldjon meg az I s t en ezerszer is érte ! 

Óh jöjj az ölembe édes, kis gyermekem, 
A te szereteted legtisztább szerelem ! 
Minden csúnya, r ideg ezen a világon, 
Csak te vagy tiszta mint harmat a virágon ! 

Gergye Sándor . 

Népies gazdasági előadás.* 
(A különböző szántásokról. A t rágya kezeléséről, gon-
dozásáról. A vetésforgóról. A luczernások gondozása 

és az a ranka irtásáról.) 

Tisztelt Gazdatársak! A mezőgazdaság ős 
foglalkozás, a legfontosabb foglalkozások 
egyike. Régi igazság az, hogy minden ember 
boldogulása, haladása a mezőgazdaságtól függ. 
Ha a gazdának nincs termése, vagy nincsen 
termésének ára, ha itt pang az üzlet: meg-
érzi azt az iparos, a kereskedő, a hivatalnok. 

* Mai számunk egy másik helyén közöl jük, hogy 
a földmívelésügyi minis ter mintegy 4000 községben 
t a r t a t a té l fo lyamán népies gazdasági előadásokat . 
Remél jük , hogy al ig lesz gazdasági egyesület , mely 
a t an í t ó t előadóul föl nem kérné. Szolgálatot vé lünk 
t e h á t vidéki ka r tá r sa inknak tenni azzal, hogy egy ily 
gazdasági előadást közlünk.Használ ják föl ezt és legye-
nek , m u l t számunk első czikktnek ér te lmében, a nép 
t an í tó i . Megérdemli tő lünk ezt az a szegény nép, a 
me ly vezetőkre, ok t a tók ra szorul. Egyéb i rán t ezt a 
népies gazdasági e lőadást a gazd. ismétlő-iskolákban 
működő kar társak is fölhasználhat ják a II. évfolyam-
ban. Szerlc. 
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Az ország jóléte is a földhúvelés virágzásától 
függ. Oda kell tehát manapság törekednünk, 
hogy szakítsunk az elavult, ősapáink által 
űzött gazdálkodó-rendszerrel s iparkodjunk 
mi is haladni a korral s tanuljunk folyton-
folyvást egymástól. Lám. az iparos, a keres-
kedő meg a tisztviselő folyton tanul, képezi 
magát, hogy a mai nehéz viszonyok között 
megélhessen s családját tisztességesen eltart-
hassa; miért maradnánk mi gazdák ezek 
mögött ? 

Valamikor megjárta az a gazdálkodó-rend-
szer, melyet — sajnos — ma is sokan követ-
nek, hogy: „édes apám is így csinálta, az 
meg az öregapámtól látta, én is úgy teszek, 
majd csak megélek;* mondom, ez abban az 
időben megjárta, midőn még kevés volt a 
nép, sok a föld s ez nem volt kiélve a „zsír-
jából" s ha csak megkaristolták is: busásan 
fizetett. 

Ma már más világot élünk! A nép egyre 
szaporodik, a föld pedig öröklés, eladás stb. 
által kevesbedik, szóval sok kézbe ju t ; arra 
kell tehát iparkodnunk, hogy megtanuljuk azt, 
mi módon lehet okszerű gazdálkodással elér-
nünk azt, hogy azon a helyen, a hol eddig 
eg?/ kalászt tudtunk termelni, ma már kettőt 
arathassunk. 

Hogy erre képesek lehessünk, t. hallgató 
közönség, a gazdálkodást tanulnunk kell. 

Vegyünk csak egy példát az életből: nem 
szivesebben megyiink-e mi is azon csizmadiá-
hoz csizmát venni, a kiről tudjuk, hogy jól 
érti mesterségét s nekünk jó csizmát készít? 
S nem jobban boldogul-e az ilyen értelmes 
mester, sőt vagyont is szerez, míg ama tár-
sai, kik nem értik jól mesterségüket, alig 
élhetnek ? 

így vagyunk a mezőgazdasággal is: a ki 
ehhez alaposan ért. tudja minden munkájának 
az okát, évről-évre nagyobb jövedelmet képes 
fölmutatni. 

A gazda-embernek jövedelme fokozásához, 
termésének nagyságához nagyban hozzájárul 
a jó talajművelés. Erről fogok én most t. 
gazdatársaimnak — ha meghallgatni szívesek 
lesznek — egyet-mást elmondani. 

Mindenek előtt megismertetem önökkel 
röviden, hogy miből áll legfőképen a mi ta-
lajunk, termőföldünk? 

Termőföldünk két fő alkotórészből áll, t. i. 
ásványi anyagokból, meg elhalt állati és nö-
vényi részekből. Képzeljék el, t. uraim azt, 
ha én most ide hoznék önök elé egy darab 
kavicsot vagy követ, azt itt porszem- vagy 
liszt-finomságra összetörném s tennék bele pl. 
buzaszemet, mit gondolnak, lenne-e abból 
növény ? — Nem !.. Azonban, ha én ehhez 

kevernék poralakban marha- vagy lótrágyát 
s kissé megnedvesíteném, az így beletett buza-
szern csirába jönne s kihajtana.. . Ilyen kő 
vagyis ásványi részekből áll a földnek egyik 
főrésze, a másik pedig trágya vagy oly elkor-
hadt anyagokból, melyek valamikor állatok 
vagy növények voltak. 

A nagy természetben is a nagy hegyek 
sziklái, kövei mindig kopnak, az idő viszon-
tagságainál fogva szétdarabolódnak s igen apró 
részekre szétmállanak; ezekhez kevere lik a 
sok elhalt állat s növények elkorhadt, föl-
bomlott része s így együtt alkotják a termő-
földet. 

A mi földünk is, melyben évről-évre ter-
meljük a növényeket, ilyen ásványi meg nö-
vényi alkotórészekből áll. 

E két fő alkotórészből álló talaj akkor jobb, 
akkor tud magából minél több és nagyobb 
mennyiségű tápanyagot adni a belevetett 
növénynek, ha az minél jobban el van dara-
bolva és kisebb porrészekre nrálisztva, mivel 

! ily állapotban könnyebben veszi föl a por-
részből származó tápanyagot a növény gyö-
kere ; ez okból is tehát meg szoktuk földünket 
mívelni: szántani, boronálni, kapálni stb. 

De megengednek nekem, t. gazdatársaim, 
ha kimondom, hogy sok földmívelő nem tud 
különbséget tenni a szántás és szántás között, 
hanem csak nekimegy a földnek és szánt 
egyforma mélyen őszszel, egyforma mélyen 
tavaszszal: nem tekinti, hogy egyik növény 
mélyebb szántást követel, mint a másik, mert 
gyökerét lejebb bocsátja, tehát porhanyóbb 
földet kiván, hanem egyformán szánt, ha tar-
lót töret, ha buza vagy répa alá szánt is stb. 

Mint nagyon rossz szokást tapasztaltam e vi-
déken sok gazdánál, nevezetesen: hogy tarló-
ját szántatlanul hagyja s csak tavaszszal megy 
neki, mikor már körmére égett a dolog. Ezzel 
pedig kétszeresen ártott a ga da magának, 
ugyanis 1. a földjén levő gazokat, gyommag-
vakat nem irtotta ki: 2. földjét nem tette ki 
a téli nedves időjárásnak, mely azt megjaví-
totta volna. 

Valaki azt mondhatná gazdatársaim közül, 
kell ám az a tarló legelőnek! No majd erre 
is rátérek, hogy ily esetben miképen segítsen 
magán a gazda. Először is meg akarom győzni 
önöket uraim arról, mily áldásos hatása van 
annak, ha mi, termésünk betakarítása után 
azonnal lebuktatjuk, alászántjuk a tarlót. 

Megjegyzem, hogy a tarlószántás csak 
2—3 ujjnyi mély legyen. Ha mi a tarlót se-
kélyen 5—8 czm.-re szántjuk le, elérjük azt, 
hogy a földünkön levő gyommagvak betakar-
tatván sekély rétegű földdel, azok a levegő-
vel s legkisebb nedvességgel is azonnal érint-



Az egri nők. 
Székely Bertalan festménye a Nemzeti Muzeum képtárában. Szalay-Baróti: „A magyar 
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kezve, mielőbb kikelnek, a tarló kizöldül; ha 
másodszor szántunk, a gyommagvak teljesen 
elvesznek, megsemmisülnek. Míg ha mi, tisztelt 
uraim, mélyen szántanék le a tarlót, meges-
nék, hogy a gyommagvak — mélyen lévén 
lefordítva — ki sem kelnének, hanem esetleg 
vetés alá való szántáskor kerülnének a föld 
felsőbb részére s így együtt kelnének ki az 
elvetett nemes maggal. 

A vetés alá való szántást már szükséges 
jó tenyérnyi mélyen (12 —15 czm.-re) tennünk 
különösen azért is, hogy magház legyen, melyre 
a kézzel vetőnek föltétlenül szüksége van, de 
meg az elvetendő magvaknak is mélyebben 
kell a puha talaj, hogy gyökereiket könnyeb-
ben szétterjeszthessék. 

De a mit leginkább melegen ajánlok gazda-
társaim figyelmébe, az a tavasziak alá való 
ószszél tett szántás. Akarjunk tavaszszal vetni 
kukoriczát, répát, árpát, zabot, mohart, vagy 
bármiféle növényt, nem szabad elmulasztanunk, 
hogy ezek alá előzetesen már őszszel föl ne 
szántsuk a földet jó mélyen, legalább egyT 

hüvelyk tenyérnyire is (16—22 czm.). 
Legyenek meggyőződve uraim, az ily szán-

tás, ha .az kellő időben végeztetik, annyira 
megjavítja a földet, hogy mint mondani szok-
ták : „fél trágyával fölér." 

Mint beszédem elején említettem, talajunk 
egyik fő alkotórésze ásványi anyag. No hát, 
uraim, a ki földjét öszszel fölszántja, annak 
földje sokkal, de sokkal gazdagabb lesz táp-
anyagban is. Miért ? Azért, mert egész őszön-
télen át a hideg és meleg változása, szóval 
az idő a fölszínre hozott talajt átdolgozza, az 
ásványi részek elmálódnak s a növények be-
lőle gazdagabban táplálkozhatnak. De még 
nagy előnye abban van az őszszel fölszántott 
földnek, hogy sokkal lazább lévén, mint a 
parlagon, szántatlanul hagyott föld, tele szívja 
magát nedvességgel, e nedvességet magában 
megtartja; ezen nedvességre pedig nagyon 
nagy szüksége van az elvetett magnak, mivel 
így mielőbb csirába jön, megerősödik. 

De meg tapasztalásból tudjuk azt uraim, 
hogy az őszszel fölszántott föld felszíne, te-
teje — míg a szántatlané vizes — ez csak 
nyirkos, szóval hamarább megpirkad, tehát 
4—5 nappal is előbb beleereszti a gazdát az 
ekével vagy más eszközzel, mint az a föld, 
mely őszszel fölszántva nem volt. Már pedig 
minden okos gazda tudja azt, hogy tavaszszal 
sietni kell a vetéssel s 3—4 nap is óriási 
nagy előny. 

Végül arról is biztosíthatom t. gazdatársai-
mat, hogy az öszszel fölszántott földbe vesse-
nek bármit tavaszszal, legalább másfél annyit 
fos az teremni, mintha azt csak közvetlen 

vetés alá szántották volna föl. Próbálja meg 
bárki, vessen pl. fél hold tengerit őszszel föl-
szántott földbe, közvetlen melléje vessen az 
őszszel tol nem szántott földbe is fél holdon 
kukoriczát, meg fog győződni, hogy minden-
ben igazat mondtam. 

Az őszi szántást nem győzöm eléggé figyel-
mökbe ajánlani. Ne mulaszsza azt el senki 
uraim, mert azt szokták mondani: ,,a hány 
szántás, annyi kenyér!" 

Ne várja azt senki, hogy rendes munka, 
nélkül is teremjen a föld. „Segíts magadon, 
az Isten is megsegít!" mondja a közmondás 
s ez uraim, a gazdára nagyon ráillik. Csakis 
lígy várhatunk felülről áldást, ha mi mindent 
megteszünk, a mire eddig a tapasztalat tanított. 

Az őszi szántás fontosságáról lévén szó, föl 
kell még említenem ennek egyr igen gyakor-
lati előnyét. Ha a gazda földjét őszszel jól 
fölszántotta tavasziak alá — hacsak a föld túl 
el nem gyomosodik, vagy a sok hónyomás 
miatt túlságosan le nem ülepedik •— a mi 
nagy ritkaság —• tavaszszal már ezt a földet 
nem is kell neki líjból fölszántania, hanem 
csak extirpátorolni, azaz porhanyítania kell. 
Ez a porhanvító, uraim, mit én nem tudok 
eléggé figyelmökbe ajánlani, igen olcsón elő-
állítható; bármelyik kovács megkészíti 6 — 7 
frtért. Ráakasztja az ember a közönséges eke-
taligára, eléje fog 2 ökröt vagy 2 lovat s 
végezhet vele egy ember annyi munkát, mint 
három egyes ekével. Tehát a nyereség igen 
nagy, megtakarítunk általa naponkint két 
embert s négy ökröt. Ebből látjuk, hogy e 
kis porhanyítóval sok költséget és időt kímé-
lünk meg. A munkája pedig épp oly jó, mintha 
ekével szántottunk volna; de még jobb, miért ? 
Azért, mert a talajt nem forgatjuk föl, csak 
megporhanyítjuk, így a nedvesebb földrész, 
melyre a növényeknek oly nagy szükségük 
van, alul marad. 

* 

No uraim, ezek után áttérek arra, hogy a 
jó mívelésen kívül mi a gazda teendője, ha 
földjét termőerejében fentartani akarja! 

Erre röviden így felelhetünk, hogy trágyáznia 
kell. Csakhogy valljuk be őszintén uraim, hogy 
igen sok gazda nem ismeri a trágya értékét 
s csak annyit tesz a trágyával, hogy azt, ha 
nagyon sok öszzegyült már az udvarán, hogy 
ettől alig bíija szekerét megfordítani, mondom, 
ha már nem fér az udvarra, kihordja a föld-
jére rakásokban, néha kupaczokban s itt az 
Isten oltalmára bízza, míg a földet szántani 
nem akarja. De, hogy a trágya gondozást, 
kezelést is kiván, sok gazda alig hiszi, pedig 
ez úsrv van! 
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Semmi sem hálálja meg jobban a gazda 
fáradságát, mint a jó trágyakezelés. 

Tudnunk kell azt. t. gazdatársaim, hogy a 
trágyával, melyet mi a földünkre kivisziink, 
nemcsak azt érjük el, hogy a trágyának a 
földdel való összekeveredése által visszaadjuk 
talajunknak azt a tápanyagot, melyet egyik-
másik növény abból kivett, hanem elkorha-
dása által elősegítjük azt is. hogy minél több 
ásványi alkatrész is elmálik s így talajunk 
termőerejében gazdagabb lesz. Trágyázással 
módunkban áll nekünk a laza földet kötöttebbé, 
barnábbá tenni; a kötött földet pedig lazábbá 
tehetjük, ha tudjuk, melyik földre kell fél-
érett s melyikre egész érett trágyát hordanunk. 

Ez az oka annak t. uraim, hogv vannak 
hazánkban nagyobb gazdaságok, uradalmak, 
melyek különböző talajokkal bírnak s minden 
más-más fajú állatnak a trágyáját külön tele-
pekre rakják. így külön rakják a ló, a szarvas-
marha, a juh és a sertés trágyáját. Vájjon 
miért teszik ezt ? 

Azért, mert jól tudják azt, hogy a sertés 
és szarvasmarha trágyája sok vizet, nedvességet 
tartalmazván, hideg természetű trágya, ezt 
tehát meleg, heves természetű földre, pl. homok-
és meszes talajra alkalmazzák, hogy így az ily 
földet hidegebbé és kötöttebbé tegyék. A ló-
és juhtrágyát, minthogy kevés vízrartalmú, 
szárazabb, inkább a nedvesebb természetű kö-
töttebb földre viszik, hogy azt lazítsák. 

Azonban, t. gazdatársaim, ez kisebb gazda-
ságban nem fizetné ki magát, de meg nem is 
szükséges; hordjuk mi csak együvé minden-
féle állatunktól származó trágyát s ha tudjuk, 
hogyan kell azt kezelni, ebből lesz a legjobb 
trágya. 

Sok gazda — sajnos — legkevesebb figyel-
met fordít a trágyatelepére, pedig régi igaz-
ság az, hogy a jó trágyatelep a gazda kincses-
bányája. 

Minden gazda tartsa kötelességének istálló-
jához közel trágyagödröt készíteni a követ-
kezőképen : kiszemelünk erre egy dombosabb, 
szárazabb helyet, hogy az eső, hólé oda ne 
folyhasson. Ott ásunk téglányalakú gödröt 
Vi, legfölebb 1 méter mélyen, az oldalait me-
netelesen hagyva, hogy a föld be ne omol-
hassák. A fenekét szintén rézsútosra igazítjuk 
el, hogy az istálló felé lejtsen. Ezt azután egy 
ásónyomra megássuk s jól megfurkózzuk, bun-
kózzuk, éppen úgy, mint mikor falat verünk 
vagy szérűt készítünk. Ha laza földdel van 
dolgunk, akkor a fenékre agyagot hordjunk 
s ezzel arasznyi vastagságban megterítve, jól 
lefurkózzuk: ez által elérjük azt, hogy a 
trágyáié, mely megbecsülhetetlen a gazdára 
nézve, nem fog a földbe szivárogni, hanem 

vagy a trágyában marad, vagy lefolyik a fenék 
lejtős részén a trágyalé-kútba. 

Minden jó gazdának kell, hogy a trágya-
telepén kút is legyen, melybe felfogni és gyűj-
teni kell az állatok vizelletét. Ezt kis gazda 
legegyszerűbben úgy készítheti el, hogy vesz 
valamelyik kereskedésben 1 frt 20, 1 frt 
40 kron egy petroleumos hordót, egyik fene-
két kiüti, az alul hagyandó fenék fölött a don-
gákat több helyen átfúrja s így a hordót tégla-
darabokra téve, beállítja a gödör lejtős részé-
nek közepére. Hogy ennek mi czélja van, majd 
mindjárt megmondom. 

Ne engedjük soha, hogy istállónkban napo-
kig bent legyen a trágya, vigyük azt ki 
mindennap az elkészített gödörbe, rázzuk szét 
jól, hogy mindenféle állatunk trágyája össze-
keveredjék s ne mulaszszuk el jól megtaposni,, 
hogy így a levegőt abból kiszorítsuk. 

Ha csak egy trágya-gödriink van, ne fog-
laljuk el egyszere az egészet, hanem csak fe-
lére hordjuk a trágyát, hogy addig, míg az ide 
hordott kellőképen beérik, legyen helyünk hová 
hordanunk a másik felén. 

Hogy a trágya egyenletesen érjen, okvet-
lenül kell neki nedvesség is, azért tehát az 
okos gazda, ki telepén trágyalé-kútat csinál,, 
mint említem, egy petroleumos hordóból, he-
lyesen cselekszi, ha egy rossz vödröt vagy 
kantát illeszt egy gamós rúdra, ezzel mere-
geti a hordóban összegyűlt trágyalevet s azt 
a telepre locsolja. Ha azonban trágyalevünk 
kevés vagy éppen nem volna, ne mulaszszuk 
el szárazságban legalább egyszer hetenkint 
vízzel meglocsolni telepünket. 

Ezenkívül igen ajánlom önöknek, hogy 
földeljék le trágyatelepjüket 3—4 ujjnyi vas-
tagon, de ne csak akkor, midőn már nem 
akarnak rája többet hordani, hanem előbb 
is; pl. ha a gödör szinig megtelt, hányjanak 
rá 2 ujjnyi vastagon földet; erre aztán tovább 
hordhatják a trágyát s ha feljutnak 40 — 50 
czm.-re, újból le kell földelni. Ezzel igen hasz-
nos munkát végez a gazda, nevezetesen nem 
engedi a trágyában levő gázokat elillanni. Ta-
pasztalhatták önök, ha bementek az istállóba, 
valami csípős anyag csiklandozta az orrukat; 
no hát ez a csipős anyag az, melyet minden 
gazdának vissza kell a trágyában tartania, 
mert ez a legfőbb, legjobb tápanyagot adja 
növényeinknek s ezt a leföldelés által érhet-
jük el legolcsóbban. 

Különösen felhívom még t, g->zdatársaim 
figyelmét arra, a mit sok helyen tapasztaltam, 
hogy a trágyagödröt alacsony helyre ne csi-
nálják, óvják a telepet attól, hogy esővíz, 
hólé mellette megálljon, mert akkor a sok 
vízben nem korhad el rendesen a trágya. 
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A trágyakihordást én itt a vidéken legjobban 
ajánlom félérett állapotban. Mert ha szalmá-
ban viszszük ki földünkre, abban az évben 
földünk meg sem érzi, mivel nincsen felbo-
molva, ha pedig túlérni hagyjuk, hogy mint 
nevezik „szalonnás" trágyánk lesz, ez megint 
nem jó, mert az ilyent nem bírjuk egyen-
letesen elteregetni. 

A félérett trágyát arról ismerjük meg, 
hogy ebben még a szalmaszálak fölismerhe-
tők, tele vannak szivódva; ha megérintjük 
bottal vagy villával, azonnal szétmállanak. 

Már most mit tegyünk a kihordás alkal-
mával ? Sok gazdánál tapasztaltam azt, hogy-
ha öszszel vagy tele a kihordja trágyáját, le-
huzogatja szekeréről apróbb csomókba s ott 
hagyja sokszor tavaszig. Pedig ez nagy hiba. 
Nagy hiba pedig azért, mert tudjuk azt, 
hogy ott az eső vagy hólé kiáztatja, kilúgozza 
s csak azt a kis darab földet gazdagítja né-
ha túlságosan is, a hol a kupaczok állottak; 
az így kilúgozott, zsírjától megfosztott trágya 
már e'des-keveset ér. Gyakran látjuk azt a 
szántóföldeken, hogy némelyik gazdának a 
buzavetése általában csak térden alul ér, itt-
ott, foltonkint meg köldökkötésig is felnyúlik. 
Az ilyen buja telekfoltok a kupaczokba való 
trágyalerakás káros következményei. 

Leghelyesebben cselekszik az a gazda, a ki 
trágyáját kihordás után azonnal szétteregeti 
:S alászántja. A trágya alászántását is sekélyen, 
3—4 ujjnyi mélyen kell tennünk, hogy a le-
vegő, meleg és nedvesség jobban érje, ez ál-
tal előbb korhad, földdé válik. 

De ha már mindjárt alá nem szánthatnék 
is, annyit mindenesetre tegyünk meg, hogy 
kihordáskor azonnal teregessük el a trágyát 
egyenletesen ; mert ha így az időjárás folytán 
ki is lúgozódik, földünket mindenütt egyfor-
mán fogja megjavítani. 

Sokszor megtörténik, hogy pl. télen, mivel 
ráér a gazda, kihordja trág\áját a megtrá-
gyázandó földje végére; ez ugyan meg-
engedhető s helyes eljárás is, de ekkor is 
tartsa szem előtt a gazda, hogy rakja azt 
négyszög alakban, csináljon szarvast, minden 
szekér lerakása után tapossa azt meg jól s 
végül földelje le 4—5 ujjnyi vastagon. 

Ügyeljen minden gazda, hogy penészt ne kap-
jon a trágyája, mert akkor annak nagyon 
kevés a haszna. En ugyan részemről többre 
becsülök egy kocsi jó érett trágyát, mint 10 
kocsi elromlott, penészeset. A penész: gomba, 
ez a trágyából él, abból veszi ki a legérté-
kesebb tápanyagot, jó kezeléssel tehát oda 
törekedjünk, hogy megóvjuk trágyánkat a 
penészedéstől. 

Ezek után röviden áttérek arra, miként 
kell gazdaságunkat úgy beosztani táblákra, 
forgókra, hogy abból jövedelmünk legyen. El-
mondottam, miképen lehet és kell talajunk-
nak visszaadni azon tápanyagokat, melyeket 
tőle elvettünk, t. i. jó müveléssel és trágyá-
zással. Ezeken kívül tudni kell a gazdának, 
milyen sorrendben termelje növényeit egymás 
után. 

Azt hiszem, t. gazdatársaim is tudják, mi-
szerint mindenféle növény leginkább a földből 
táplálkozik. Hogv a növéuy csakugyan táp-
lálkozik s e végből a neki szükséges tápanya-
got a földből kiveszi, nagyon könnyű bebizo-
nyítani. 

Tegyük föl, hogy valaki ugyanazon a terü-
leten több éven keresztül kukoriczát akarna 
termelni: 2—3 évig menne is az valahogy, de 
már a 4—5. évben sajnosan tapasztalná, hogy 
termése — a kedvező időjárás daczára — 
nem kielégítő. Későbbi években meg már a 
munkát, majd a magot sem adná meg. Miért? 
Azért uraim, mert a példának fölvett kukoricza 
minden évben ugyanazon tápanyagot vette 
ki a talajból, mire neki szüksége volt. Több 
éven át azon tápanyag, mely a kukoriczát 
éltette, táplálta, a földből teljesen elfogyott, 
kizsaroltatott, így nem maradt miből táplál-
koznia. De ha mi a kukoricza után árpát 
vagy zabot vetünk, ez díszleni fog s kielégítő 
termést hozhat, mert a neki szükséges táp-
anyagot a kukoricza nem vette föl, az ott a 
talajban maradt. 

Minden növény más és más tápanyagot vesz 
föl a földből. A mi kell a búzának, az nem 
kell a kukoriczának; a mit felhasznál a kuko-
ricza, az nem kell a kendernek; a mi kell pl. 
a répának, az nem kell a gabonának stb. 
Egyik növény, pl. a gabona a talaj felső 
rétegeiből táplálkozik, a másik, pl. a répa 
mélyebb helyről tartja fenn magát; a luczerna 
meg gyökerével 2—3 méterre is lehatol a 
földbe. 

Azért t. uraim, bizonyos sorrendet kell tar-
tanunk vetéseinkben. Iparkodjunk földünket 
forgókra felosztani úgy, hogy a mely táblában 
az idén pl. búzát termeltünk, 4—5 év után. 
mikor a sor idekerül, megint búzát vessünk. 
Kell, hogy minden évben tovább, más-más 
táblába rukkoljunk ugyanazon növény veté-
sével. 

Soha se tegyük azt, hogy egymásután 
ugyanazon helyen termeljünk egy növényt, 
mert így magunkat csalnók meg. Soha se ves-
sünk búzát buza után, tengerit tengeri utáu 
stb. Ha helyesen akarunk gazdálkodni, tartsuk 
be, t. gazdatársaim, a következő rendet: 
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Vessünk mi búzát takarmánynövény után 
— • mely alá trágyázni kell — pl. csalamádé, 
zabosbübköny stb. után, esetleg fekete ugarba; 
vagy repcze, dohány, kender után. 

E vidéken is nagyon dívik, hogy a búzát 
tengeri után vetik; ez pedig nem igen ajánl-
ható, nem pedig azért, mivel a tengeri leg-
többször a sok esőzés miatt is későn kerül 
le a földről s alája a talajt kellőképen meg-
munkálni nem bírjuk, tehát, hacsak lehet, 
tengeriföldbe ne igen vessünk búzát. o o 

Az a kérdés, mit vessünk hát kapás növé-
nyek után ? Vessünk uraim, tavaszi kalászost: 
árpát, zabot, vagy a mi e vidéken nagyon 
beválik. Kapás növényeinket pedig vessük 
mindig őszi és tavaszi kalászosok után. 

De meg t. gazdatársaim, nemcsak azért kell 
így a helyes vetésforgót megállapítania minden 
gazdának, hogy minden növény más-más táp-
anyagot igényel, hanem azért is, mert — tud-
ják azt önök is jól, hogy egyik növény — mi-
vel gyökerei mélyebben hatolnak be a földbe — 
mélyebb szántást, másik növény sekélyebbet 
kiván: egyik növény alá többször, másik alá 
kevesebbszer kell szántani. Már pedig e kü-
lönböző szántások által talajunk csak javul, 
táperőben gazdagszik. De meg nem is jó, ha 
a gazda arra törekszik, hogy minél több búzát 
termeljen, mert ha így cselekszik, megeshetik, 
hogy búzatermésére nem lesz jó idő, ez nem 
iit be a gazdának s mivel más terménye alig 
van, a szenvedett kárt nem tudja pótolni. 

* 

Ma már, midőn legtöbb helyen a közlegelők 
felosztattak, legtöbb gazda azon iparkodik, 
hogy feltört legelőjét szántsa, vesse; ebből kö-
vetkezik azután be, hogy kisebb térre szorul 
az állattenyésztés. Pedig ha csak egyoldalúlag 
gazdálkodunk, rossz termések, silány esztendők 
következtében hamar tönkremehetünk, hacsak 
jövedelmünket a jószágtartás nem szaporítja, 
illetve nagyon jó, ha rossz termések idején is 
van még miben bízni a gazdának, t. i. hogy 
pénzt csinálhat a jószágából, ha már Isten el 
is vette a termést. 

De t. uraim, jószágtartás nélkül gazdaság-
nem is képzelhető; már elmondottam azt, hogy 
trágyázás nélkül földjeinkről kielégítő termést 
nem várhatunk, igen ám, de ha jószágot nem 
tartunk, nem lesz trágyánk sem. Azt mond-
hatná valamelyik gazdatársam, mivel tartsuk 
hát azt az állatot, mikor rétjeink, legelőink 
nincsenek. Erre én azt válaszolhatnám : termel-
jen a gazda mesterséges takarmányt. Lehet az 
zabos-bükköny, csalamádé, borsókeverék stb. 
Hogy ezeket miképen termeljük s mi módon 
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tehetjük el még zölden vagy nedves állapotban 
is, majd elmondom más alkalommal, most még 
a luczernáról fogok röviden szólani. 

Ugy tapasztalom, hogy a luczerna gazda-
társaim legnagyobb részénél igen rövid életű.. 
A luczerna a jó szénával egyenértékű, azért 
nagyon érdemes azt termelni s igen sok gazda 
— mint arról örömmel győződtem meg — 
ennek termelésével foglalkozik is. Meg kell 
említenem, hogy e vidéken a luczernát téve-
sen herének hívják, pedig az nem here, csak 
ennek egy faja. A here élete 2, legfölebb 3-
év s itt a mi túl meleg és száraz éghajlatunk 
nem is való a herének, legalább nem hozna 
itt kielégítő termést; míg a luczernának, mit 
ismételem, önök herének neveznek, jól mívelt 
földben, hogy sokat ne mondjak, 10 —12 évig 
kellene élni s busásan fizetni. S mégis mit 
tapasztalunk ? Azt t. uraim, hogy itt legtöbb 
gazdának luczernása — herése — 5—6 év 
alatt teljesen kivész. 

Tehát uraim, hogy luczernásunkat folyto-
nosan jó termő erőben tartsuk, hogy azt 
évenkint legalább négy ízben megkaszálhas-
suk, ajánlom: fogasoljuk meg minden évben: 
kora tavaszszal. Mit érünk el ez által ? 

Azt, hogy első sorban a vakandtúrásokat 
elegyengetjük, de másodsorban a rajta levő 
mohától megszabadítjuk; a földet megkaris-
toljuk, így a levegő és nedvesség könnyebben 
jut a gyökerekhez s a luczerna vidámabban 
fog fejlődni. De a fogasolással még egy igen 
megszívlelésre méltó munkát végeztünk.Ugyanis 
a fogas sok helyen megsérti ez alkalommal 
a luczerna gyökereit s a hány helyen meg-
sérti, ugyanannyi helyen fog az új .sarjat 
hozni, tehát bokrosabb, sűrűbb lesz. 

A ki kora tavaszszal a luczernás megfoga-O o 
solását a mezőgazda 10 parancsának egyikéül 
tekinti s azt soha sem mulasztja el, higyjék 
el nekem t. uraim, soha sem lesz oka panasz-
kodni a silány termés miatt, sem pedig azért, 
hogy az kevés ideig élt. 

Meg kell még említenem t. gazdasársaim-
nak, hogy van a luczernának egy veszedelmes-
ellensége, az u. n. „aranka" Hogy tehát ezt, 
a mennyire tőlünk telik elkerüljük, legjobb, 
ha a magot magunk termeljük, vagy ha ez 
nem áll módunkban, pl. most akarunk először 
vetni luczernát, ne vegyünk magot mindenféle 
ismeretlen, megbízhatlan kéztől, hanem vásá-
roljuk azt jónevü kereskedőtől, ki kezességet 
vállal, hogy az ő luczernamagja csiraképes és 
„ arankamentes." 

Nagyobb, megbízható kereskedők magvait 
megvizsgálják az erre kiküldött hivatalos sze-
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mélyek. A megvizsgált, jónak talált magvak 
kisebb-nagyobb zsákokba lesznek mérve s e 
zsákok mindegyike ólomzárral, pecséttel lesz 
-ellátva. Csakis ilyen leólmozott zsákban érke-
zett luczernamagvat fogadjunk el. Igaz, hogy 
így 30 kg.-nál kevesebb nem rendelhető, de 
ha ennyit sokallana egy gazda, álljanak össze 
ketten-hárman s megrendelhetik bármelyik jó-
hírnevu magkereskedőtől. 

Igaz ugyan, hogy az az átkozott aranka a 
legnagyobb vigyázat és óvakodásunk mellett 
is fölléphet luczernásunkon, még pedig úgy, 
hogy elhozhatja azt a mi földünkre a tizedik 
szomszédból is a madár. Hogyan ? Úgy, hogy 
pl. valamelyik szomszédunk luczernája arankás, 
ennek magját megeszi a madár, most elrepül 
a mi földünkre s ott leteszi ürülékjével a 
luczemásunkra. Ez itt fejlődni kezd, bele-
kapaszkodik a luczernába (mivel ez nem a 
földből, hanem a luczernából táplálkozik, élősdi) 
•s rohamosan, mint az árvíz, terjed tovább. 

Mit tegyen ilyenkor a gazda? 
Irtsa kézzel-lábbal, mert ha összetett kézzel 

nézi, megeshetik, ha az idén csak 3—4 ilyen 
arankafoltot vett észre, jövőre már 100—200 
folton mutatkozik. Látjuk tehát uraim, hogy 
az aranka olyan veszedelmes ellensége a mező-
gazdának, mint a milyen réme a veszett kutya 
a lakosságnak. 

A mint tehát észreveszszük, hogy a leg-
kisebb helyen is tanyát ütött földünkön, azon-
nal irtó háborút üzenjünk ellene. — A hol 
ilyen foltot látunk, jóval nagyobb körben 
azonnal kapáljuk föl és földestül együtt vigyük 
és temessük el valamely félreeső árokba; azon-
ban ez még nem elég, hanem a fölásott helyet 
szórjuk meg jól törekkel s azt ott égessük el. 

E hely újból ki fog virulni, mivel a luczcrna 
gyökere igen mélyen van a földben, tehát az 
ki fog hajtani: de még nagyobb megnyug-
vásunkra beszórhatjuk e helyet maggal s 
begereblyézzük. 

* 

Tisztelt uraim ! Ez alkalommal elmondottam 
mindazt, mit önök okulására, fölvilágosítására 
jónak, időszerűnek láttam. Én is gazda vagyok, 
tudom jól, mennyire fáj a szorgalmas gazdá-
nak, ha az időjárás reménységét sutba veti, 
meghiúsítja. Azért kell nekünk tanulnunk, 
haladnunk, hogy ellesve a természet titkait, 
okszerű gazdálkodással jövedelmet tudjunk 
fölmutatni. S ha a mai előadásommal csak 
egy kalásztöbblettel is hozzájárulhattam az 
önök tudományához, faradságom meg lesz 
jutalmazva. Isten önöket sokáig éltesse! 

(Dorosma.) Mahay István. 

Kai ácsonyest. 
Száll as estve hollószárnya, 
Elpihent a földi lárma, 
Csak a kósza szél van ébren: 
Félsóhajt a hideg éjben; 
Csak a szívben, a mit hallok, 
Zsongnak csodás, bűvös hangok, 
Mintha távol a szirének 
Csábító dalt zengenének. 
Mintha puha, selyem szárnyon 
Meglepne a tündérálom, 
Megölelne lágy karokkal, 
S csengő-bongó halk dalokkal 
Vinne, vinne föl az égre. 
A hol egykor lánggal ége 
Szép csillagod, kit ma várnak: 
Megváltója a világnak. 

Száll az estve hollószárnya, 
Gyúl a szívem titkos vágyra; 
Érzek benne égő lángot 
Megölelni a világot, 
Dalra kelni könnyű szárnynyal 
Angyaloknak víg dalával, — 
De elhágy a szó és halkan 
Lecsukódik néma ajkam, 
Térdre omlom, úgy imádlak, 
Megváltója a világnak! 

Iván Andor. 

IRODALOM. 
A karácsonyi könyvpiacz ez idén nem oly 

gazdag, mint más években, de azért még 
mindig oly bő termésű, hogy, tekintve a ren-
delkezésünkre álló szűk teret, mi csak rövi-
den emléke/hetünk meg a legérdekesebb mun-
kákról is. A tevékenységéről ismert Ljampel-
czég (Wodiáner P. és fiai) az idén is sok szép 
ifjúsági iratot adott ki, melyekre fölhívjuk az 
ifjúsági könyvtárak kezelőinek szives figyelmét. 
E kiadások közt egyike a legértékesebbeknek 
a világhírű olasz iró: De Amicis „Szív* czímű 
munkája, mely kétségkívül a világirodalom 
legelsőrangú ifjúsági iratai közé tartozik. 
Eredeti olasz kiadása tizeanégy év alatt már 
közel 300.000 példányban fogyott el, ezen-
kívül lefordították úgyszólván a világ minden 
kultúrnyelvére. A magyar kiadásnak is, melyet 
Radó Antal fordított, nagy volt a sikere. Az 
első, rövidített kiadást pár év múlva követte 
az első teljes kiadás s most ebből is új kiadás 
vált szükségessé. E kiadást ugyanazok a mű-
vészi illusztrácziók díszítik, melyek az elsőt, 
nyomása is ugyanoly szép, a bekötési tábla 
azonban sokkal díszesebb, mint volt. De Amicis 
könyve a 10 —15 éves gyermekeknek való; 
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erkölcsképzö hatása oly nagy, liogv e részben 
bátran állítható a Defoe Robinsonja mellé. 
Ara 2 frt 80 kr. — Magyar leányok számára 
érdekes krónikás történeteket írt Tóth Sándor 
Erdély nagyasszonya ezím alatt. A szerző 
Bornemissza Annát, Apafi Mihály erdélyi 
fejedelem nejét tette meg hősnővé, ez az a 
„nagyasszony", a ki középpontján áll az ese-
ményeknek, melyek igen eleven képét festik 
a XVII. századbeli erdélyországi állapotoknak. 
Tóth Sándor alaposan ismeri a kort. melyet 
festenie kellett, valamint az akkori idők leg-
fontosabb szereplőit is, és ezért munkája, 
mint a történeti oktatás kiegészítője is számba 
jöhet. Az a tizenkilencz rajz, mely a könyvet 
diszíti, Pataky Lászlótól való: mindmegannyi 
nagyon jellemzetes, szép kompoziczió. Ara 
díszes színnyomatú vászonkötésben 2 frt 40 kr. 
Ez is Lampel R. kiadásában jelent meg, vala-
mint a következők is: Legszebb magyar mesék. 
Az ifjúságnak és népnek meséli Móka bácsi 
(Halász Ignácz). A szerző (a magyar nyelv 
tanára a kolozsvári egyetemen) szerencsés 
kézzel gyűjtötte össze népmeséink közül azo-
kat, a melyek pedagógiai tekintetben a leg-
megfelelőbbek, és kedvesen, vidáman tősgyöke-
res magyarsággal beszéli el őket A munkát 
Conrecler, Szemlér és Telegdy számos, igen 
sikerült eredeti rajzzal és három szines képpel 
is díszítették. Ara 2 frt 40 kr. — Fekete Kató 
és más elbeszélései:. A magyar ifjúsági iroda-
lom egyik kiváló müvelője, Faylné-Hentaller 
Mária ezzel a czímmel bocsát közzé egy elbe-
szélés-gyűjteményt, melyben tarka egymásután-
ban követik egymást a tündérmesék, apró 
gyerekhistóriák, regék, kis allegóriák stb., 
részben eredetiek, részben ügyes átdolgozások. 
8—12 éves gvermekeknek való. Ara díszkötés-
ben 2 frt 50 kr. 

A Franklin-társulat új kiadásai közül első 
sorban megemlítjük Cziiczor Gergely összes 
költői műveit. Ez az első teljes kiad'is. Élet-
rajzzal és jegyzetekkel ellátva, sajtó alá ren-
dezte Zoltvány I. Ára a három kötetnek 
fűzve 5 fr t ; kötve 8 frt. Cznczor Gergely 
költői müvei nem szorulnak ajánlásra. Ugyan-
csak a Franklin-társulat kiadásában most 
jelentek meg Verne munkáinak 148—153. sz. 
füzetei. Egy bennünket közelebbről érdeklő 
regénynek, a Sándor Mátyásnak befejező 
részét tartalmazzák e füzetek. A magyar 
tárgyú mü rendkívül vonzó meséjével, Sándor 
Mátyás kalandjainak lebilincselő voltával kapja 
meg érdeklődésünket. A munkát az eredeti 
franczia kiadás illusztrácziói díszítik. Egy-egy 
füzet ára 20 kr. Az egyes regények külön-
külön is kaphatók, de megszerezhetők több 

füzetre való előfizetéssel is a kiadónál és 
minden hazai könyvkere kedésben. — Az Olcsó 
Könyvtár új füzetei a következők: Kisfaludy 
Károly két pompás vígjátéka; Mátyás deák 
és Hűség próbája (1147. sz.). (Az elsőt az új 
középiskolai tanterv kötelező olvasmányul ren-
deli.) Imre Sándor terjedelmes tanulmánya A 
népköltészetről és népdalról (1148—52. sz.), a 
jeles esztétikusnak kiváló gonddal készült 
munkája, mely a hazai és idegen népek nép-
költészetének fő motívumait kutatja; Leskovár 
Jankó Hofkadozó kastélyok czímü horvát 
elbeszélése (1153—56. sz.); Márki Sándor 
tanulmánya: A középkor főbb krónikásai. 
(Kettősfüzet.); Janód Gusztáv: Angol, franczia 
és olasz költőkből. (1159—60. sz.) czímű válo-
gatott gyűjteménye Hugo Viktor, Coppée, 
Moore, Longfellow, Stechetti, Byron, Ariosto 
szebb verseiből; Iíiedl Frigyes: Magyarok 
Jlómában. (1161—62. sz.) Az Olcsó Könyvtár 
egyes számai 10 krajezáron minden hazai 
könyvkereskedésben kaphatók. 

Koncsek Lajos kartársunk kiadja a buda-
pesti (budai) tanítóegyesület által koszorúzott 
pályamunkáját Az iskolatársi széllem fejlesz-
téséről, czímen. A munka 3 nyomatott ívre 
terjed s tapasztalati alapon vázolja a tanító-
nak az iskolatársi együttérzés fokozása s fej-
lesztése tekintetében követendő eljárásait s 
egyúttal az iskolai nevelés módjára nézve is 
gyakorlati útmutatásokat nvujt. A szerző gya-
korlati irányzatú munkája tiszta jövedelmét 
a Ferencz József Tanítók Háza javára fordítja. 
Egy-egy példány ára: 60 fillér. Megrendelések 
Toldi Lajos könyvkereskedésébe (II. ker., 
Fő-utcza 2. sz.), vagy a szerzőhöz (II. ker., 
Toldy Ferencz-utczai elemi isk.) intézendők. 
Melegen ajánljuk kartársaink figyelmébe. 

Az állami italmérési jövedékről szóló 1899. 
XXV. t.-cz., melynek pontos ismeretére min-
den italméréssel foglalkozónak szüksége van, 
most jelent meg a Lampel-Wodianer-féle 
törvény-gyűjteményben. A könyv nemcsak 
magát a törvényt, hanem a reá vonatkozó 
végrehajtási rendeleteket és utasításokat is 
közli s mindegyiket bő magyarázatokkal látja 
el. Ara 1 korona. 

Jakab Ödön, a ki nem rég „Argyrus 
királyfi" örökszép meséjét dolgozta föl, most 
Szilágyi és líajmási történetét írta meg négy 
énekben. Jakab Ödön földolgozása méltó 
költője jó nevéhez; minden izében magyaros 
és népies. Verselése könnyed, simán folyó. 
A székely népballada és a szendrei névtelen 
munkája nem is kerülhetett volna jobb 
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kezekbe. Ez a kitűnő költői elbeszélés az 
idei karácsonyi piacz egyik legértékesebb 
munkája. Jakab Ödön elbeszélését Neogrády 
Antal kiváló festőművészünk illusztrálta rokon 
költői lélekkel. Neogrády rajzai finomak, 
poetikusak, hangulatosak és kifejezek. Az 
egész oldalra terjedő nagyobb rajzok közül 
kiemeljük a börtön-jelenetet („Ott sorvadozá-
nak a szegény vitézek, Éjjel-nappal nehéz 
lánczot csörgetének"), az erdei jelenetet 
(„elnézte sokáig üde, píros képét") s a pár-
bajt („Megrendülve nézte Szilágyi a társát"). 
A kisebb képek is mind nagyon hangulatosak 
és nagyon szépek. Jakab Ödön kitűnő mun-
káját Lampel II. (Wodiáner F. és fiai) könyv-
kiadóhivatala nagyon fényesen állította ki; 
szép a borítók és szép a czímkép is. Ara 
1 frt 80 kr. „Szilágyi és Hajmási" a leg-
alkalmasabb karácsonyi ajándékok egyike. 

A Magyar Könyvtár újabb füzetei a követ-
kezők : A nagyenyedi két fűzfa, Jókai Mór 
elbeszélése, melyhez bevezetést és jegyzeteket 
Váró Ferencz nagyenyedi tanár ír t ; Tinódi 
Sebestyén Válogatott Históriás énekei, rendezte 
és bevezetéssel ellátta Perényi Adolf; Arany 
János „Vojtina Ars poétikája", bevezetést 
Kelemen Béla írt hozzá; Molicre egyik leg-
kitűnőbb egyföl vonásos vígjátéka: A kényeslcedők 
és végül Thury Zoltán elbeszélései Urak és 
parasztok czím alatt. Egytől-egyig érdekes, 
kitűnő munkák. A Magyar Könyvtár füzetei 
kaphatók minden könyvkereskedésben. Egy 
füzet ára 15 kr. 

A kereskedelemügyi m. kir. minister a 
Szterényi József ministeri tanácsos elnöklése 
alatt álló bizottság szerkesztésével kiadta a 
„Mintalapok" Y-ik évfolyamának 3-ik soro-
zatát. Ennek faipari III. füzetében ki kell 
emelnünk egy magyaros Ízlésű szalonberen-
dezésnek bútorzatát, a melyet a magyar fa-
ipari szakiskolák a párisi kiállítás számára 
készítettek Faragó Ödön tanár mesteri tervei 
alapján. A polgári ház számára tervezett 
bútorzatot látunk Nagy Jenő fiatal ipar-
művésztől. Műhelyrajzok ezekhez megkönnyí-
tik a bútorok elkészítését. Végre egész soro-
zat bútort találunk különféle stílusban 
Hirschler M.-tól és Feliinger Imrétől. A 
„Mintalapok" vas- és fémipari füzetének 
szövegét 5 ábra diszíti, melyek közül leg-
érdekesebb a nagydisznódi templom sekres-
tyéjének csúcsíves stílusban készített ajtaja, 
mert egészen speeziális alakú pánt diszíti. 
Efféle pántot a füzet mellé csatolt egyik rajz-
melléklet is mutat. Úgy látszik, a Magyar-
országban divatban volt alakkal van dolgunk, 

mert négyszöges hálózattal bíró csúcsíves 
pánt külföldön nem található. A füzetben 
levő lapok modern vasmunkáinak rajzai 
közül Jungfer Gyula mülakatos, Páder Nán-
dor épület- és mülakatos és a berlini Sclioltz 
és Holdefleisä egy-egy készítménye tűnik ki. 
Kiemeljük még Jungfer Ferencz két sikerült 
rajzát. A füzet 8 rajzlapból és két rajzmel-
lékletből áll. A szövő- és nőipari fűzetben 
régi remek hímzések hű reprodukcziói válta-
koznak, modern ízlésű eredeti tervezetekkel. 
A régi mustrák az országos iparművészeti 
múzeumnak gyűjteményéből valók, melyek 
ilyképsn szélesel>b körben feldolgozhatók 
lesznek. A füzetben levő eredeti tervezeteket, 
melyek Ízléses, diszkrét színezésük által ki-
tűnnek, Beniczky Margit és Freeskay Endre 
készítették. A „Mintalapok" a kiadóhivatal-
ban (V. ker., Akadémia-utcza 3. sz. a.) 1 frt 
50 kijával megrendelhetők. 

Képeinkhez. 
Lapunk mai számának mellékletén két hi-

res festmény lenyomatát közöljük. Az egyik 
a hős lelkű egri nőket ábrázolja és Székely 
Bertalannak a Nemzeti Múzeumban látható 
hires festménye után készült. Kartársaink jó 
hasznát vehetik ennek a képnek a történeti 
tanításnál, midőn Eger vár hősi védelméről, 
Dobóról és az egri nőkről emlékeznek meg. 
Az ily kitűnő képek bemutatása élénkebbé és 
hatásosabbá teszi a történet tanítását. 

Másik képünk Zrínyi Ilonát ábrázolja, a 
mint Munkács-várát kénytelen feladni. Eger 
eleste után Caraífa, a ki Munkács ostromát 
ez idő szerint vezette, levelet írt Zrínyi 
Ilonának, a melyben elmondá, mily nyomorú-
ságos helyzetbe jutottak a törökök s milyenbe 
Thököly. Az olasz mindenáron igyekezett 
rábírni Zrínyi Ilonát a vár föladására. A hős 
lelkű asszony még most is hajlandó lett 
volna az ajánlatot visszautasítani, de Radics 
várnagy és Absolon Dániel, a fejedelein-
asszony tanácsosa, az éléstár kimerült voltára 
hivatkoztak s ez kényszeríté a hős asszonyt, 
hogy 1688 elején Munkács várát föladja. 
Képünk Madarász Viktor festménye után 
készült s úgy ezt, mint az előbbit Szalay-
Baróti történeti díszmüvéből vettük. Kiadta. 
Lampél Róbert (Wodiáner F. és fiai.) 

Tartalom: Karácsony. Darab Lajos. — A mult. 
Mező Dániel. —• Havasi virágok. Minké Béla. —-
Zsandárfedezet alatt. Szomjas István. — Hazaszeretet. 
Almán Brúnó. — A jövendő Magyarország. Szalay 
Pál. — Egy kis gyermekhez. Geryye Sándor. — 
Az egri nők. — Zrinyi Ilona feladja Munkács várát. — 
Népies gazdasági előadás. Makay István. — Kará-
csonyest. Iván Andor. — Irodalom. — Képeinkhez. 

Budapest, 1899. Nyomatott a m. kir. egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

Előfizetési á r : Egy évre 5 fr t , félévre 2 f r t 50 kr., 
negyedévre 1 f r t 95 kr. — Egy negyed évnél kevesebb időre 
előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a kiadó-
hivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 3 kr. fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábu sora 60 kr. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

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

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

A tanító egyik kötelességéről. 
Szebb és nemesebb feladatot, áldá-

sosabb s egy nemzet életére hathatósabb 
befolyással bíró működést alig teljesít-
het inkább valaki a társadalomban, 
mint egy hivatását megértő és mélyen 
átérző tanító. A XIX. század egyik leg-
nagyobb államférfia, Bismark, tudvalevő-
leg azt állította, hogy Németország 
1871-ben, a franeziákon nyert hires 
győzelmét első sorban néptanítóinak 
köszönhette. 

S vájjon miért? Mert mennél több 
erős, egészséges, éplelkű és hazafias ér-
zésű gyermeket tudunk nevelni a tár-
sadalom számára, annál erősebbé, annál 
hatalmasabbá tettük nemzetünket. Az 
igazi nevelő-tanító nehéz, de magasztos 
munkájában nemcsak a szülői' ház téve-
déseit és mulasztásait iparkodik helyre-
hozni, de gondos tekintete meglátja 
növendékén annak'7 iíjú életét korán 
megmérgező alkoholizmus tiltott élve-
zetét s a korán-érés szomorú, de csal-
hatatlan jeleit is. 

Mily sokra megy ama szerencsétlen 
gyermekek száma, kik mérget szívnak 
ifjúi, romlatlan szivükbe onnan, a hol 
minden jónak és szeretetnek kútforrása 
kell, hogy legyen: a szülők lelkéből! Mily 
erős és fáradhatatlan harczot vív az 
igazi tanító azon növendéke megmenté-
sénél, ki csak ocsmányságot és bűnt 

lát az édesnek nevezett szülői hajlékban! 
Mennyi önvád érheti a vasárnapi (is-
métlő) iskolák azon tanítóját, a ki leg-
szebb, legelevenebb növendékeit lát ja 
szemei előtt elhervadni, tüdővészben 
elpusztulni a nélkül, hogy e rettenetes 
betegség létrejöttét tőle telhetőleg vagy 
csak legkevésbbé is megakadályozni igye-
kezett volna! 

A mult hó folyamán egy szívet meg-
rázó s minden hazafias érzést mélyen 
megdöbbentő statisztika járta be a napi-
lapok út ján az egész országot: hazánk-
ban évente 60—70 ezer lélek pusztul 
el tüdővészben. S hogy ez adat még 
megdöbbentőbb, még lesújtóbb legyen 
s hogy a magyar fa jér t aggódó szive-
ket még érzékenyebben érje, kiemelte, 
hogy e rettenetes betegség évről-évre 
növekvő arányban az államfentartó 
magyar fa j t pusztítja, melynél 18 — 
19%-ra emelkedik az összes halálozások 
közt. 

De nem szól e szomorú statisztika 
arról, vájjon a tankötelesek mily arány-
ban szerepelnek e hatalmas számtömeg-
ben; nem említi, vájjon hány c/°-ra megy 
azon szerencsétlen gyermekek száma, 
kiket a szülői ház tudatlansága vagy 
hanyagsága, a társadalom bűnös közönye, 
a tanító nemtörődömsége védtelenül 
dobott oda áldozatul a pusztító epidé-
miának. 

Lapunk 51-ik számához három melléklet vau csatolva. 



4 
N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 5 0 . S Z . A H . 

Nézzük csak közelebbről a szomorú 
esetek indító okait, keressük a módot, 
melylyel ez országos csapást ha nem is 
szüntethetjük meg egészen, de hatható-
san enyhíthetjük. 

A magyar községekben már évtizedek 
óta az a szerencsétlen szokás honosult 
meg. hogy mihelyt a tanköteles lerázta 
magáról a mindennapi iskoláztatás porát, 
vasárnaponkint résztvesz a falu felnőtt 
legényei által rendezett tánczmulatsá-
gokon. Valóban elszomorító és leverően 
tanulságos nézni, hogyan folyik le ez a 
kora délutántól éjfélig tartó vigadozás. 
Nyáron a rekkenő hőségben, télen ala-
csony', füstös helyiségben, átizzadt test-
tel, csurgó verítékkel kétszer-háromszor 
megújrázzák a végkimerülésig folytatott 
tánczot s mikor aztán vége van. szalad-
nak lehűtőzni egy pohár vízért. Nem 
öngyilkosság ez? Nem öntudatlan tönkre-
tétele az egészségnek ? 

„A jó tanító, jó atya'" — tanítjuk 
az iskolában — vájjon a jó atyának 
nem kötelessége-e őrködni gyermeke 
testi és leiki épsége fölött ? Vájjon nem 
mulasztást, sőt többet mondok, nem 
bűnt követ-e el a tanító, ha elfelejti 
figyelmeztetni növendékeit egészségük-
nek gondos megtartására ha nem inti 
a szülőket éretlen korú gyermekeiknek 
az ily mulatságokon való viszszatartá-
sára ha egész befolyását föl nem hasz-
nálja a község elöljáróságánál, hogy az 
ily mulatságokon az erkölcsiség és egész-
ségtan szabályai megtartassanak? 

Mondja el az ismétlő-iskola tanítója 
növendékeinek a korai kicsapongás káros 
következményeit; juttassa eszébe a 
szülőnek, hogy az ilyen éjfélig tartó 
mulatságokon hány fiatal liliom tört le; 
emlékeztesse a községi elöljáróságot, 
hogy az ilyen ellenőrizetlen összejöve-
teleken szoktak rendesen megesni a 
verekedések, könnyebb és súlyosabb 
testi sértések, sőt a gyilkosságok is. A 
javító-intézetek tanúskodhatnak róla, 
mily sokszor jut ta t ja falai közé az ilyen 

korai korcsmai dőszölés a magáról meg-
feledkezett éretlen ifjút. 

Használja föl tehát a tanító befolyá-
sát minden irányban, hogy ez összejö-
vetelek, mint számtalan betegségnek, bűn-
nek, gyalázatnak és gonoszságnak kút-
forrásai, mérsékeltessenek és helyes, 
nemesítő irányba tereitessenek. Sokat 
tehet egy tanító okos befolyásával a baj 
egyhítésénél. ha nem is akadályozhatja 
meg teljesen. 

Erősebb, nagyobb hatalom kell ide. 
gyökerében kell kivágni kérlelhetetlenül 
ezeket a nép lelkében megizmosodott 
rossz szokásokat: a törvényhozás ha-
talma, a ministeri rendelet energikus 
parancsa kell ide, mely: 1. korlátozza 
e gyakori mulatozások számát s eltiltsa 
a 12 —15 éves mindkét nembeli tankö-
teleseket az azon való részvételtől; 
2. e mulatozásokat csak a délutáni 
órákban engedje meg s azokon az er-
kölcsösség és egészségtan követelményei 
szem előtt tartassanak, mely czélból 
azokon az elöljáróság két tagja elejétől 
végig jelen lenni köteles. 

Ezek a legsürgősebb teendők e téren 
s ha e rendeletek lelkiismeretesen végre-
hajtatnak, meg vagyok győződve, hogy 
e rettentő betegség pusztításai enyhül-
nek s nem fogunk találkozni a legtisz-
tább magyar községekben oly gyakran 
fiatal, hervadó alakokkal, kiknek láztól 
csillogó szemeiben a korai elpusztulás; 
sovány, beesett arczaikon a halál rózsái 
ülnek. 

Sokszor megíratott s rég elismert 
tény,hogy a társadalom gazdagsága abban 
áll, hogy minő emberanyagot tud ma-
gának nevelni. Mennél gazdagabb a 
társadalom, annál virágzóbb, hatal-
masabb maga az ország, melyben élünk, 
annál nagyobb a jólét, mely egyes tagjai-
nak jut . 

Imádott hazánkat nagygyá, boldoggá 
tenni! — legyen életünknek s folytonos 
küzdelmeinknek legszebb ideálja; erőssé, 

f 
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-egészségessé nevelni az új nemzedéket! 
— legyen munkánknak és dicsőségteljes 
működésünknek kiindulópontja. Adja 
Isten, hogy úgy legyen! 

(Aszód.) Tahi/ János. 

Egy kir. tanfelügyelő a gazdasági 
ismétlő-iskolákról. 

A gazdasági ismétlő - iskolák ügyét, 
azok szervezésének 1896-ban történt 
kimondása óta számos közlemény tár-
gyalta. A tanítóegyesületek egy jelen-
tékeny része is napirendre tűzte gyűlé-
sein s legutóbb a szegedi mezőgazda-
sági kiállításon az ország különböző 
részeiből összegyűlt gazdasági ismétlő-
iskolai tanítók tették tanácskozásuk 
tárgyává s hoztak határozatot ezen 
intézmény tökéletesítésére s egyúttal 
a vezetést teljesítő tanítók érdekeinek 
előmozdítására nézve. 

Nagy figyelemmel kisértem a gazda-
sági ismétlő-iskolákra vonatkozólag meg-
jelent közleményeket s a tanítóegye-
sületekben elhangzott fölolvasások alap-
j á n hozott határozatokat s bizonyos 
lelki gyönyört keltett bennem ezen 
ügyet tárgyaló czikkek lelkes hangja, 
mely tanulságot nyújtott arról, hogy a 
tanítóság az ügy iránt meleg érdek-
lődéssel viseltetik s szeretettel karolja 
azt föl; az intézmény belső fejlesztése, 
megizmosodása s életképességének foko-
zása tekintetében azonban alig leltem 
egy-egy figyelemre méltó, új gondolatot 
s azok sem magasabb szempontokból 
vett kérdéseket érintettek, hanem csekély 
fontosságú, részlet-intézkedések életbe-
léptetését hangsúlyozták. 

Pedig első sorban a gyakorlat embe-
reinek kell ezen intézmény egyes gyenge 
oldalait föltárniok s teljes kiépüléséhez 
az anyagot összehordaniok. A tanítók 
főleg az intenzív fejlesztés, a kir. tan-
felügyelők meg a szervezés, a népiskola 
keretébe való minél tökéletesebb beil-
lesztése és egyéb külső viszonyai helyes 

irányú kijegeczesedésének készíthetik 
útját. 

Ilogy a kir. tanfelügyelők, ha kellő 
szeretettel foglalkoznak a gazdasági 
ismétlő-iskolák ügyével, mennyire kiis-
merhetik néhány év alatt ezen intéz-
mény szervezésének helyes módját, föl-
állításának, kifejlődésének nehézségeit 
s egyúttal az ezen nehézségek okainak 
elhárítására szolgáló eszközöket, egyes 
viszonyainak orvoslását, arra igen szép 
példát nyújtott Scossa Dezső, heves-
megyei kir. tanfelügyelő. Scossa egyike 
ama tanfelügyelőknek, kik a gazdasági 
ismétlő-iskolák fölállításához a szervező 
rendelet kiadása után azonnal hozzá-
fogtak. Ő mindjárt az első évben szép 
eredményt ért el. Hevesmegyében ma 
már 53 i ly iskola van. Ezekről számol 
be Scossa a közoktatásügyi ministerium-
hoz intézett alapos jelentésében, me ly 
megérdemli, hogy e helyen bővebben 
szóljunk róla. 

Scossa e jelentésében egyrészt tájé-
koztatást kívánt nyújtani azon terv-
szerű törekvéséről, melyet a gazdasági 
ismétlő - iskola életképességének biz-
tosítása érdekében minden bevonható 
tényező fölhasználásával tankerületében 
kifejteni törekedett, másrészt, egészen 
leplezetlenül föltárja mindazon hiányo-
kat, a melyek ezen intézmény föl-
virágzásának — szerinte — akadályul 
szolgálnak. 
• Jelentését négy részre osztotta. Az 
első részben a tankerületbeli gazdasági 
ismétlő-iskolák érdekében nyújtott fel-
sőbb támogatást, második részben a 
megyei gazdasági egyesület pártoló 
közrehatását, a harmadikban a gazda-
sági ismétlő-iskolák 1898/99 . tanévi 
helyzetét tünteti föl, a negyedikben 
pedig javaslatot terjeszt elő a megye-
beli gazdasági ismétlő-iskolák tovább 
fejlesztésére vonatkozólag. 

A felsőbb támogatás tényeit lapok, 
könyvek, új rendtartási nyomtatványok 
küldése, gazdasági tanfolyamok tartása, 
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jutalomdíjak, államsegélyek nyújtása s 
szakfelügy elet gyakorlásában] elzi. A lapok 
és könyvekre nézve Scossa intézkedett, 
hogy azok bekötve megőriztessenek. 
Tanfolyamon kiképzett tanító Heves-
megyében 47 van. 

Scossa a hevesmegyei gazdasági egye-
sületnek a gazdasági ismétlő-iskolák 
érdekében való közre munkálását több 
irányban biztosította. Az egyesület 
— magáévá téve Scossa javaslatait — 
kimondotta, hogy: 1. a szemléleti ok-
tatás czéljából mag- s mintagyűjte-
mények létesítése czéljából tagjait ter-
mény-gyűjtemény adományozására hívja 
föl. (E fölhívás hatása alatt Borhy 
György nagybirtokos értékes mintagyűj-
teményt adományozott, mely a gyön-
gyösi tanszermúzeumban helyeztetett 
el.) 2. A gazdasági ismereteket a kis-
gazdák és a nép között terjeszteni 
kívánván, vándorelőadásokat rendez. 
3. A gazdasági ismétlő-iskolák tanítói-
nak tagjai által útmutatással szolgál, 
iskoláikat azok által látogattatja. 4. A 
gazdasági ismétlő-iskolákban kiváló 
buzgalmat és sikert fölmutató tanítók 
részére három pályadíjat (100, 60 és 
40 koronát) tűz ki. A felnőttek szá-
mára Gyöngyösön rendezett szöllészeti 
tanfolyam (a melyet Biró Géza szak-
tanár vezetett) nagyon látogatott volt. 

A jelentés harmadik része a gazda-
sági ismétlő-iskolák szervezésének foly-
tatásáról s 1898/99. tanévi állapotok-
ról szól. Egerben, Gyöngyösön, Hevesen 
és Pásztón külön gazdasági szaktanítók 
alkalmazása mellett kíván gazdasági 
ismétlő-iskolákat szervezni. Ezek — he-
lyesen jegyzi meg — fejlesztőleg, irá-
nyítólag fognak hatni egy-egy vidékre. 

A gazdasági ismétlő-iskolába járó 
tanulók olvasókönyvekkel való ellátása 
Hevesmegyében is nehézséget okozott. 
Pedig a kir. tanfelügyelő — a jelen-
tésében fölsorolt intézkedések után 
következtetve — sokat fáradozott ez 
érdemben. Nincs más mód e bajon 

segíteni, mint az, hogy a közigazgatási 
bizottságok a népoktatási törvény 32.. 
szakasza alapján erélyesen arra köte-
lezzék a községeket, hogy ezek a tanév 
elején szerezzék be egyszerre a gazda-
sági olvasókönyveket, oszszák szét a 
tanulók között és hajtsák be az árát. 

Igaza van Scossának, hogy a szóban 
forgó iskoláknál az elméleti oktatásra 
a mostani téli 5, nyári 2 óra nem elég. 
A földmíves nép gyermekei a téli hóna-
pokban heti 10 órán át is látogathat-
nák ezen iskolát. Hisz tudjuk, hogy 
köznépünk a téli napokat — a legtöbb 
helyen — hogy úgy mondjam, keresz-
tülheveri. A jelenlegi óraszámok mellett 
néhol alig fordítható valami idő a gya-
korlati tanításra. Mindezeken — úgy 
vélem — lehet segíteni. Egyelőre tegye-
nek az iskolaszékek kísérletet a téli heti 
órák fölemelése tekintetében. Bizonyára 
sok helyen megnyugvással fogadnák 
ezen üdvös intézkedést. 

A külön szaktanítós gazdasági ismétlő-
iskoláknál meg lehet honosítani a Scossa 
által javasolt azon eljárást is, hogy a 
tanulók napi 15 — 20 kr mellett lehe-
tőleg egész nap a telepen foglalatos-
kodjanak. A faiskoláknak s általában a 
gazdasági telepeknek gazdasági eszkö-
zökkel való fölszerelését illetőleg megyei 
járásonkint vett táblás kimutatást muta t 
be Scossa, melyből konstatálható az e 
tekintetben való nagy hiány. 

Hevesmegyében a felnőttek részére 
15 gazdasági ismétlő-iskolai tanító tar-
tott népies előadást. A gyöngyösi ifjú-
sági egyesületben tar to t t gazdasági elő-
adásokon mindig nagyszámú hallgató 
volt. 

A jelentés 4. pontjában a gazda-
sági ismétlő-iskolák továbbfejlesztésére 
nézve te t t javaslataiban fölsorolja azon 
akadályokat, melyek a szervezést hát-
ráltatják. Ezen iskolák sikeres műkö-
dése Scossa szerint négy fontos körül-
mény befolyása alatt áll, ú. m.: 1. a 
tanítók képzettsége és méltányos díja-
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•zása; 2. a lka lmas fö ld terü le t és ennek 
-gazdasági eszközökkel való fölszerelése; 
3. a t anu lóknak tankönyvekkel , az isko-
Üának tanszerekkel való e l lá tása; 4. szak-
sze rű felügyelet . 

Hevesmegyében e k ivána lmak csak 
részben vannak real izálva, azér t az 
e redmény sem olyan, m i n t a milyen 
•óhaj tandó volna. A tan í tók képzet tsége 
e l len legkevésbbé sincs kifogása. A föl-
szerelési h iányokon a földmívelésügyi 
minis ter ú t j á n kiván segíteni. A gaz-
dasági ismétlő - iskolák lá toga tásával 
va lamely földmíves - iskola igazga tó já t 
k ívánná megbízni. 

Scossa szer int a gazdasági ismétlő-
iskoláknál a lefolyt 3 év a kisérletezés 
-éve volt s az lesz t a l án a tovább i 3 év is. 

Mindezekre nézve végül csak anny i t 
jegyzek meg, hogy a Hevesvármegye 
kir . tanfe lügyelője á l ta l a szóban levő 
iskolákra nézve fölhozot t gá t ló okok csak 
egy részét képezik az á l t a lában tapasz-
t a l t szervezési akadá lyoknak és ezen 
iskolák továbbfej lesztésére vonatkozó 
j a v a s l a t a sem merí t i ki a szükségesnek 
muta tkozó in tézkedéseket ; a mi t e r -
mészetes is, m e r t Scossa csak a s a j á t 
t anke rü l e t ében tapasz ta l t akró l számol-
h a t o t t be. 

Hogy mily teendők szükségesek a 
-szóban levő iskolák szervezése s fejlesz-
tése érdekében, arról egy külön czikk-
•ben fogunk szólni. 

(Budapest.) Gönczi Ferencz. 

Szegény iskolásgyermekek fel-
ruházása. 

Horváth János t. kartársam „Felruházás" 
•czímén írt igen megfigyelendő czikke késztet en-
gem arra. hogy egypár sorban én is elmond-
jam nézeteimet a szegény iskolásgyermekek 
felruházására vonatkozóan. Jogczímet e sorok 
megírására nekem különösen az ad, hogy 
mióta az eszme, mely a szegény gyermekek 
felruházását czélozza, megszületett, az első 
percztől fogva annak leglelkesebb hive, csekély 
erőmhöz képest előmozdítója voltam és'vagyok. 

A szegény tanulókat ruhával segélyező 

egyesületnek, mely ma röviden „Rongyos 
Egylet"-nek neveztetik — eszméjét 1881-ben 
di\ Jenei Viktor kolozsvári egyetemi tanár 
pendítette meg. Nemes lelke, jó szíve nem is 
pihent addig, míg eszméjének testet nem adott. 
Sokat fáradott, járt-kelt, írt, felolvasott, meg-
jelent a tanítói gyűléseken s hatásos beszédek-
kel buzdította a tanítóságot, hogy álljanak 
az eszme szolgálatába. S a mit óhajtott, a 
miért anyit fáradott: létrejött. 

S megalakult legelőször Kolozsvárit „a 
szegénysorsú iskolásgyermekeket segélyező egye-
sület", mely megerősített alapszabálylyal im-
már 20-ik éve, hogy működik, még pedig sike-
resen, áldásosán! Hogy mire alapította néhai 
dr. Jenei Viktor egyetemi tanár ezen egye-
sületet, világosan kitűnik saját szavaiból: 
„A pauperizmus világszerte olyan mérhetetlen 
nagy baj, hogy azon segíteni a látható leg-
hatalmasabb organizmus — maga az állam —-
sem képes. Nagyobb hatalomhoz kell fordul-
nunk. Mi hatalmasabb, mint az állam ? A tár-
sadalom." 

És hogy igaza volt Jeneinelc, bizonyítja az, 
hogy a társadalom a Rongyos Egyletek esz-
méjét felkarolta s ma már nemcsak Kolozs-
várit, de az országnak minden nagyobb városá-
ban alakultak egyesületek, melyek a szegény 
gyermekek felruházását czélozzák. És hogy 
még mindig fáradoznak a lelkes emberbarátok 
ez ügy érdekében: tudom onnan, mert igen 
gyakran fordulnak hozzám, mint a „szegény-
sorsú iskolásgyermekeket segélyező egyesület" 
titkárához alapszabályok küldése czéljából. 

Természetesen e kéréseket a legnagyobb 
készséggel teljesítem, sőt kérem mindazokat, a 
kik hasonló czélú egyesületet óhajtanának 
alakítani, teljes bizalommal alulirotthoz fordulni 
méltóztassanak; a kért alapszabályt azonnal 
megküldöm. 

A mi a Horváth kartárs úr által felállított 
egyes pontokat illeti, hát azt én készséggel 
aláírom és elfogadom, mert nagyon kevés 
megjegyzésem, szerény észrevételem a dolog 
lényegén úgysem változtat. Azt, hogy inkább 
kevesebb gyermeket ruházzunk föl, de lehető-
leg teljesen: részemről oda módosítanám, 
hogy minden gyermek azt a ruhadarabot 
kapja, a mire szüksége van. Nagyon természe-
tesen ebből önként következik, hogyha teljesen 
ruhátlan, úgy egész teljes ruházatot kapjon. 
De sokszor van arra eset — ezt tapasztalatból 
tudom — hogy a gyermeknek pl. csak egy 
kabátra, vagy egypár csizmára van szüksége 
és nem is kér egyebet, akkor minek adnánk 
neki teljes rend öltözetet ? Abban már aztán 
teljesen igazat adok Horváth kartárs úrnak, 
hogy a mit adunk, az legyen megfelelő, legyen 
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jó, legyen meleg. Mert térdnadrágot, czipőcs-
kót adni nem lehet feladata a Rongyos Egyle-
teknek. Ez kigúnyolása lenne a humanizmusnak. 

A mi a kiosztást illeti, hát az lehet ünne-
pélylyel és lehet a nélkül. Mi Kolozsvártt 
Isten jóvoltából már 20 éve, hogy szolgáljuk 
ez ügyet, de nem tudom, nem emlékszem, 
hogy ünnepélylyel kötöttük volna egybe. Hiszen 
eléggé ünnepélyessé teszi e felruházást a 
szegény gyermekek öröme. Ha azonban a helyi 
intézőség ünnepélyességgel köti össze a ruha 
kiosztását, szerintem az sem baj. Baj csak 
akkor lenne, ha a jótékony czélra adott fillérek-
ből az ünnepélyek rendezése elvonna. Hogy a 
ruhakiosztásra a közönség figyelme a lapok 
által felliivassék; a felruházásról tudósítás, 
az adományokról meg nyilvános nyugtázás 
jelenjék meg: no hát az adakozó közönség ezt 
megvárja, ezt meg kell, hogy tegyük. A tár-
sadalom figyelmét meg ez által állandóan 
fentartjuk. A czél szentesíti az eszközöket. 

Igen helyes az, hogy a ruhakiosztás minél 
előbb legyen, nehogy úgy járjon a szegény 
gyermek, mint a korán örvendező megboldo-
gult kis óvodás. 

A míg a szegények ügye s így a mi ru-
hátlan iskolásaink ügye országosan rendezve 
lenne, — a mi nagyon helyes vohia — addig 
mi tanítók tegyünk meg mindent szegény 
tanítványaink érdekében. 

Óhajtanám, hogy ne legyen falu, ne legyen 
város, a hol a szegény iskolásgyermekek 
részére egyesület ne alakuljon oly czélból, 
hogy az gondoskodjék a fázó iskolásgyermek 
felruházásáról, az éhező iskolásgyermek éhsé-
gének csillapításáról. A tanítóságnak nemes 
ambiczióval felfogott feladata megtalálja az 
utakat és módokat ezeknek létrehozására, meg-
alakítására. 

„Azok a szegény gazdagok pedig, — mondja 
dr. Jenei Viktor — a kiket teljesülhetetlen 
vágyak emésztenek, jöjjenek el ide (a ruha-
kiosztásra) megnézni a gazdag szegényehet: 
lássák, hogy mily kevéssel lehet igaz örömö-
ket szerezni a szenvedéshez szokott szegény, 
elárvult, elhagyott gyermekeknek és — ha 
maguk nem tudnak boldogok lenni — tanul-
ják meg: hogyan lehet boldoggá tenni másokat." 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

Az osztatlan iskola tanterve. 
A helyesen megállapított munkaterv már 

fél siker. Országszerte érzik ezt tanügyi o O. 
köreink, foglalkozik azzal minden törekvő 
tanító; hódító munkánkban a jó haditerv az 
elsőrendű föltételek közé tartozik. 

Mindannyian tudjuk, hogy népiskolánk 

tanterve átdolgozás alatt áll. Az osztott 
népiskola tanterve ma-holnap elkészül; ámde 
népiskoláink háromnegyed része osztatlan, 
föl van vetve a kérdés: szükséges-e az egy-
tanítós osztatlan népiskolák részére külön 
tantervet készíteni i 

Minden oly munkaterv, melv az alapos 
jelzőre igényt formál, legelsöBben számba-
veszi az erőt és időt, melyeket bizonyos-
munkálat elvégzésére igénvbevebet. o o J 

Minden oly munkaterv, mely e két alap-
feltételt figyelmen kívül hagyja, alaposnak 
egyáltalán nem nevezhető. 

Mert: minden munka ardnyhan nil az erő 
és idővel. Ez alól kivétel nincsen ! 

Ha már most mi ugyanazon munkát egy 
erővel akarnók 30 óra alatt bevégeztetni, 
mint a mennyit — mondjuk — 4 erő 100 óra 
alatt végez: képtelenségre jutunk. Az ered-
ményt még a valószínűségre sem szabad 
fektetnünk, mert már akkor is túlzókká 
váltunk. 

Hiában való az a szofízma, hogy a 30 órai 
munkaidő alatt a lényegét fogjuk feldolgoz-
tatni a 100 órai munkatervnek: mert a 
100 órai munkaterv lén vegének feldolgozására O O 
épp az a 100 óra szükséges és ha erre mind 
az a 100 óra nem szükséges, akkor ez a 
100 órás terv rossz ! 

Nem lényeges, hanem fölszínes munkát 
fog végezni az osztatlan iskola, ha szűkre 
szabott idejében az osztott iskola szélesebb, 
bővebb tantervét adjuk elébe földolgozásul. 
Nem a széles, de a mély szántásra kell töre-
kednünk, csak innen várhatunk telt kalászt. 

Ha van egy-egy kiváló tanerő, ki osztatlan 
népiskolában is versenyképes tud lenni egy 
gyenge osztott iskolával szemben, ez csak 
kivétel, ritka kivétel: erre szabályt alapítani 
nem szabad. 

A tanterv foglalja magába azt. a mit az. 
osztatlan iskolának rendes körülmények 
között — teljesen el kell végeznie. Sem. 
többet, sem kevesebbet. 

Miért kerülgetnők a kész tananyag kijelö-
lését, a mikor az ép úgy kijelölhető itt is,, 
mint az osztott iskolánál. 

Ne téveszszen meg bennünket az a hang-
zatos firma: ..Egységes tanítástervet a nép-
iskolának." 

Szeretnők mi is az egységes tantervet,, 
ismerjük annak számos előnyeit, de midőn 
ez elvnek remélt keresztülviteléért 30 órai 
munkát 100 órai munkával akarnánk egyen-
értékűvé tenni, az sikerülni nem fog soha,, 
mert már önmagában hordja a képtelenség 
.csiráit. 

Azt mondja ezzel szemben egyik tisztelt. 
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előadó kartárs, hog}' a népmíveltség és nép-
jog szempontjából sem szabad külön tan-
tervet adni az osztatlan iskolának. Igen, a 
népmíveltség és népjog szempontjából kell 
külön tantervet adni az osztatlan iskolának, 
hogy a nép zöme ne fölszínes, de alapos 
oktatásban részesüljön; hogy népiskoláink 
3 4 része ne holdja legyen az osztott iskola 
planétájának, hanem legyen önálló, habár 
kisebb, de körülményeinek megfelelő teremt-
mény, melynek kijelölt munkaköre egyenes 
arányban álljon a rendelkezésre álló erő- és 
idővel. 

A népmíveltség és népjog nem azt követeli, 
hogy a nép gyermeke negyedrész annyi idő 
alatt haladjon a művelődés terén annyit, 
mint a városi polgár gyermeke, mert hiszen 
az képtelenség is; hanem azt, hogy az osz-
tatlan iskola is mielőbb osztottá váljék s 
addig is, míg ez keresztülvihető, azt, a mit 
tanít, alaposan tanítsa és ne hézagosan, ne 
fölszínesen. 

Ne akarjon kocsin járni, a kinek csak 
szekere van. 

Hiszen vegyük csak az első osztály tan-
rendjét, a hol a mostani beosztás szerint az 
osztátlan iskola olvasás-irás tanítása az l-s<"> 
osztályban heti 2 óra s a 4 tanítós iskolánál 
már heti 8 óra. 

Tessék már most a 8 órai munkából a 
lényegest itt 2 óra alatt feldolgoztatni! 

Nézzük a számtant; osztatlannál az I-ső 
osztályban heti 1 óra, os/.tottnál (4 tanítós) 
heti 5. 

Pedig ezek a legfőbb tantárgyak. 
De nézzünk egy kissé tovább is. 
Természettan az osztatlan iskola V., VI. 

osztályaiban együtt heti fél óra, míg ugyan-
erre a 4 tanítós iskolában heti 4 óra ju t ; 
tehát csak nyolczszor annyi idő. 

Tessék csak itt egységes tantervet pro-
ponálni ! 

Az az érv, hogy az osztatlan iskolánál az 
egyik osztály figyelhet a másik osztály taní-
tására, az csak szurrogátum. 

S az, a ki a heti 8 órai olvasás-irás 
lényeges anyagát a másik iskolánál heti 
2 óra alatt tervezi begyakoroltatni, el kell 
hogy ismerje azt a következményt, hogy a 
8 órai tanítás 'ZU része lényegtelen. 

Sajátságos konklúziókra jutunk! 
Most még csak azzal toldjuk meg e merész 

terv fölállítását, hogy az osztatlan, talán 
mondhatnók, falusi iskolákban a tanév több-
nyire 1—2 hóval rövidebb, mint a városi, 
tehát osztott iskoláknál. 

De bizton állíthatjuk, hogy az iskoláztatás 
sokkal rendetlenebb falun, mint városon. 

Bizton állíthatjuk, hogy a városi szülő 
sokkal jobban ellátja tanszerekkel gyermekeit, 
mint a falusi. 

Az osztott iskola általában jobban van 
fölszerelve taneszközökkel, mint az osztatlan. 

Túlzsúfoltság leginkább az egy tanítós isko-
lákban van, sőt nem merészség azt állítani, 
hogy átlag azzal küzködnek. 

S ha mindezek daczára mégis kierősza-
kolnák az egységes tantervet, néhány évi 
rjabb tapasztalat csak megerősítené az eddigit, 
s csak le kellene venni e hangzatos firmát 
a népiskolai szervezet homlokáról s elkészíteni 
a külön tantervet, a mi pedig nem nagy 
előnyére válnék a magyar népiskolának. 

34 évi tanítóskodásomból 28 évet szolgál-
tam osztatlan iskolában, az utóbbi hat évet 
osztottban; volt és van elég alkalmam tapasz-
talatokat szerezni mindkét részről, eléssré . öo 
megismerhettem e téren, mi lehet és mi nem. 

Tapasztalom, hogy az osztott iskolában is 
fáradhatatlan, tervszérű, komoly munkát és 
munkáltatást igényel az, ha a tanító a 
mostani tantervnek lelkiismeretesen meg-
felelő, alapos feldolgozást akar egv év alatt 
végezni és pedig jól fölszerelt tanteremben, 
egy osztályban egy tanító s csupán 40—50 
tanulóval. 

Dánia egy tanítóra csak 35 tanulót bíz. 
Mert ha a népiskola az egyéni (individuális) 

nevelést is merészelné tervszerű programmjába 
fölvenni, ha — a mint kellene — a nevelést 
a tanítás fölé helyezné: akkor a Dánusok 
35 növendéke teljesen elég egy —- mesternek. 
No de ez még nálunk csak a távol jövő 
zenéje! 

Kitartó, lelkiismeretes kartársakat ismerek, 
kik egy osztályt vezetve, a legszorgosabb 
munkálkodásuk mellett is elégedetlenek az 
eredménynyel; maguk beismerik, hogy a 
tervbevett tananyag egész terjedelmében 
év végére nincs eléggé megemésztetve a 
tanuló-sereggel s ha tőlük függne, a tanévet 
néhány héttel meghosszabbítanák a tananyag 
lelkiismeretes bevégezhetése czéljából. Pedig 
a tanév 10 teljes hónap s ezek osztott 
iskolák tanítói, csak 1 — 1 osztályt vezetnek 
s tanulóik létszáma 40—50 között van. 

Nos és mit tehet az osztatlan iskola 
tanítója kétszer annyi tanulóval, negyedrész 
annyi idő alatt, 8 hónapos tanévben, hozzá 
mé"' rendetlen iskoláztatás s grvakran a le<r-o _ o«. o 
szükségesebb tanszerek hiányában ? 

Ezen érvek alapján épp az osztatlan iskola 
vitális érdekében külön tanterret kívánok 
számára! 

(Zilál)•) l'losz Gyula. 
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A nyomdász-tanulók oktatása. 
A kolozsvári iparos tanoncz-iskolában a 

nyomdász-tanulók immár három éve szakirányú 
oktatásban részesülnek. E szakirányú oktatás 
eredménye, sikere élénk érdeklődést keltett 
hazáuk löbb városában. Számos helyről keres-
tek meg. hogy adjunk tájékoztató felvilágo-
sítást ez intézményünk kezdeményezéséről, 
fentartásáról, általában szervezetéről. E meg-
tisztelő érdeklődés indít arra, hogy ez ismer-
tetésünket útnak indítsuk, óhajtva, hogy sze-
rény kezdeményezésünk, ott, hol a viszonyok 
annak követését megengedik, szolgáljon 
buzdító például. 

A nyomdász-tanulók szakirányú oktatásá-
nak czelja. hogy az életben, valamint pályá-
jukon szükséges általános ismeretek szerzése 
mellett, már az ipariskolában Í3 foglalkoz-
zanak az iparáguk körébe tartozó tudnivalók-
kal; mert a mai lázas munkálkodásban sem 
a főnöknek, sem a segédnek nincs arra ideje, 
hogy a tanulók oktatásával sokat vesződ-
jék. Már pedig ma bármely iparos csak úgy 
haladhat, boldogúlhat pályáján, ha teljesen 
érti mesterségét s ha képessé is van téve 
arra, hogy azt tovább fejleszsze, tökéletesítse. 

E czél elérését munkálja iparos tanuló-
iskolában a nyomdász-tanulók szakirányú 
osztálya. Növendékei a nyomdász-tanulók, 
kik 1896. októberéig az ipariskola különböző 
osztályaiban tanultak. Ma ők mindnyájan (a 
létszám 30—40 között váltakozik) ez osztályba 
kötelesek beiratkozni s azt mindaddig láto-
gatják, a meddig tanuló-idejök tart. 

Ipariskolában a tanév heti 9 (sőt a II. és 
III. osztályban heti 11 órával) szept.— 
április hónapokban tart s csakis a rajztanítás 
foly tovább junius hó végéig (heti 2, illetőleg 
4 órával). A tanítási idő: hétfőn, csütörtökön, 
pénteken este 6—8, kedden 6—7 (hittan), 
vasárnap d. e. 10—12 óráig (rajz). (A II. és 
III. osztályú tanulóknak kedden és szerdán 
szakrajz 6—8 óráig). A nyomdász-tanulók 
osztályának óra-terve ez: Hétfőn este 6—8. 
általános ismeretek. Kedden este 6—7. hit-
es erkölcstan. Szerdán este 6—8. (a vasár-
nap délelőtti órák helyett) szakoktatás. Csü-
törtökön este 6—8. általános ismeretek. 
Pénteken este 6—8. szakoktatás; összesen 
heti 9 óra. 

Ez általános óra-terv szerint e szakirányú 
osztály fentartása a városnak csak annyiba 
kerül, mint bármely más ipariskolai osztálya. 
(Egy óra havonkint 5 frt, 8 óra 40 frt, 
8 óra 8 hóra 320 frt.) Hittani órára feleke-
zetek szerint a többi tanulókkal együtt jár-
nak a nyomdász-tanulók. Ilv módon, mint 

látható, a nyomdász-tanulóknak e külön osz-
tályban való tanításuk nem kerül többe-
mint a mennyibe kerül, ha őket a többi 
tanulókkal együtt több osztályban kell tani, 
tani. Ezért egy ily szakirányú osztály fel-
állítása bármely ipariskolánál lcöltség-többletet 
nem okos, mert ha a fennálló osztályok egyikét 
tisztán a nyomdász-tanulók foglalják el, 
ennek volt létszáma az addig több osztályban 
volt nyomdász-tanulók helyén oszlik meg. 

A heti 4 órával jelzett „általános ismere-
tek" részletezését a következőkben adhatjuk. 

1. Számtan, heti I órán. Fej és Írásbeli 
számolás, alapmíveletek közönséges számok-
kal, közönséges és tizedes törtekkel. A hazai 
mértékek ismertetése. Időszámítás. Az ará-
nyosság. Egyszerű és összetett hármasszabály. 
Kamatszámítás. Arányos osztás. Tájékoztató, 
alap-ismeretek a betüszámtanból. 2. Olvasás 
és magyar nyelvtan, heti l órán. A hangtan, 
szótan és mondattan olvasmányok alapján. 
Bevezetés az irálytanba. Közéleti fogalmaz-
ványok. A prózai és költői stilus főbb saját-
ságai. A prózai és költői Írásművek főbb 
fajai példák bemutatásával. Végül a magyar 
irodalomtörténet áttekintése. 3. Helyesírási 
gyakorlatok, heti 1 órán, párhuzamosan a 
nyelvtanból tannltak begyakorlásával s külö-
nös tekintettel a nyomdászatban szükséges 
helyes-irás szemmeltartásával. 4. Részben 
olvasmányok, részben magyai'ázat alapján 
heti 1 órán ismeretek nyújtása a földrajz, a 

! magyar- és világtörténelem, az alkotmánytan 
és a természettudományok köréből. 

A szakoktatás részletezése a következő: 
a) Szakoktatás heti 3 órán. I II. éves 

tanulóknak: A magaviseletre és az egész-
ségre vonatkozó rendszabályok. A szedéshez 
szükséges eszközök és az azokkal való bánás-
mód. A szedéshez szükséges előismeretek: a 
szignatúra; a kizáró anyagok; a betűk nemei 
és fajai; a betüfajok sajátságai; a léniák; 
az Írásjelek; a ritkítás és a kurziv; a bekez-
dés és a kimenet. A könyv- és újságszedés. 
Korrigálás. A betűk és anyagojr elosztása. A 
könyvben előforduló czímek osztályozása és 
a sorok közti beosztás. Az oldalszámok, ol-
dalczímek, ívjelző, jegyzetek és széljegyzetek 
ismertetése. 

III—IV. éves tanulóknak: A betűk 
berakása. A tördelés és kilövés. Az oldalok 
nagyságának megállapítása Illusztrácziók el-
helyezése. A kézirat és szedés kiszámítása. 
Költemények szedése és tördelése. Mathema-
tikai szedés. Czímlap-, táblázat-, hirdetés-, 
plakát- és akczidenczia-szedés ismertetése. Az 
ornamentek stilje és alkalmazás-módja. Ide-
gen nyelvek (német, görög, latin, franczia, 
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román) szedésénél előforduló sajátságok ismer-
tetése. Alapnyomat-lemezek készítése. A nyom-
tatás, festékek és színek ismertetése. A 
papírgyártás, betüöntés, galvanizálás, tömöntés 
e's czinkografia története és technikája. 

b) Rajz a szakoktatás keretében időnkint. 
Vázlat-készítés. A betűk és ornamentek 
nagyítása, c) Idegen nyelvek heti 1 órán. 
Német és görög olvasás nyomtatásból és 
kézírásból. Mindkét nyelvből a legszükségesebb 
nyelvtani szabályok. 

It t említjük meg, hogy a haladottabb 
tanulók vasárnaponkint a nyomdában gyakor-
latilag is bemutatják elméletben szerzett tu-
dásukat. E vázlatban bemutatott tanítási terv 
•anyaga 3 évre van beosztva s így az osztály 
tanulói három csoportot alkotnak. 

Az általános ismeretek tanítója a lefolyt 
3 tanévben Sólyom János, polg. fiuisk. tanár 
volt, ki a tanulók kezébe csak egy olvasó-
könyvet adott. (Komáromy L. stb. Képes 
magyar olvasókönyv a népisk. V. és VI. 
osztálya számára.) 

A többi tárgyaknál segédkönyveket használt. 
A helyesírási gyakorlatok vezetésében czélszerű-
nek bizonyult Hoffmann Mórnak „ A magyar 
helyesirás" czímű kis kézikönyve. 

A szakoktatást intézetünk igazgatósága, az 
-eszme fölvetőjére, Ruzicska Gyula nyomdai 
művezetőre bízta. Az első évben különösen a 
nyomdászat körébe eső szakismereteket jegy-
zetek alapján tanította, A 2-ik évre azonban 
már könyvben állította egybe mindazon szak-
ismereteket, melyekre a tanulónak, a segéd-
nek szüksége van. Az ügyesen megírt könyv 
az iparos tanulóiskola egyik tanárának elő-
zetes bírálása után látott napvilágot s az 
első kiadás rövid 4 hónap alatt elfogyott. A 
mű 2-ik kiadása 1898 május havában jelent 
meg s ezt a vall.- és közokt. in. kir. minister 
•361 —1899. elnöki szám alatt a hivatalos 
bírálat alapján „a künyvnyomó iparos-tanulók 
számára segédkönyvül engedélyezte" s föl-
vette az engedélyezett ipariskolai tankönyvek 
jegyzékébe. A könyv czíme ez: „A nyom-
dászat. Tankönyv szakiskolai és magánhasz-
nálatra, írta Ruzicska Gyula nyomdai műve-
zető. Második bővített kiadás. Kolozsvár, 
Ajtai K. Albert Magyar Polgár könyvnyom-
dája. 1898." Ára 65 kr. 

E tankönyv birtokában a szakirányú oktatás 
bevezetése tetemesen meg van könnyítve; 
•ennek használásával ugyanis kevésbbé képzett 
szakemberek is megbízhatók a szakoktatással. 

A lefolyt három iskolai esztendőben szer-
zett tapasztalások arról győztek meg, hogy 
kezdeményezésünk helyén való volt, szüksé-
getpótolt, A nyomdatulajdonosok rokonszenve, 

érdeklődése és támogatása csak fokozza és 
erősíti azt a sikert, mit ez osztály tanulóival 
buzgó tanítóik közmegelégedésre évről-évre o o o 
felmutatnak. A tanulókon látszik, hogy mes-
terségükkel behatóbban foglalkoznak s így 
munkájok öntudatosabb és értékesebb, a 
melyek együtt biztosítékai annak, hogy mes-
terségüket becsülni fogják s igyekeznek azt 
és abban magokat tökéletesíteni. 

Jól esik lelkünknek, hogy szerény kezde-
ményezésünkről, mely hazánkban az első, ily 
alakban adhatunk számot. Öntudatunk mellett 
jutalmunk bőséges lesz, ha látni fogjuk, hogy 
követőkre találtunk. 

(Kolozsvár.) Dr. Széchy Ákos. 

— Ötven új tanítói állás Esztergomvár-
megyében. Esztergomvármegye közigazgatási 
bizottságának minapi ülésén Varyyas Endre 
kir. tanfelügyelő a vármegye népoktatásügyé-
nek intenzív fejlődéséről tett tüzetes jelentést. 
Bejelentette, hogy a folyó tanévben a vár-
megye területén ötven új tanítói állás szer-
veztetett. Ezen új tanítói állások nagyrésze 
pedig a vármegye tót- és németajkú községei-
nek iskoláira jutott, melyeknél a tanítói lét-
szám most felül van az előbbi létszám két-
szeresén. A vármegyének 6 tót-ajkú és 7 német-
ajkú községe van s ezen 13 község iskolájánál 
az eddigi 22 tanító helyett most 43 tanító 
oktatja a magyar nyelvre a tót- és német-ajkú 
gyermekeket s bizonyára nagyobb sikerrel, mint 
midőn a csekély számú tanítók túltömött tanter-
mekben voltak kénytelenek teljesíteni nehéz fel-
adatukat. A nyár folytán pedig szerveztetnek 
mindenütt a nyári kisdedóvodák s magyar dalok-
tól lesz hangos minden tót- és német-ajkú falu. Az 
űj tanítói állások ily tömeges szervezése azonban 
csak úgy vált lehetségessé, hogy az új tanítói 
állások fizetésének legnagyobb részét dr. I Vlassics 
Gyula kultuszminister az állampénztárból födözi. 
Az ötven új tanítói állás javadalmazására eddig 
mindössze 17,810 forint évi államsegélyt 
engedélyezett, illetve utalványozott. A közigaz-
gatási bizottság lelkes óvácziókkal vett tudo-
mást a minister úr ezen hazafias intézkedéséről^ 

Tanítók Háza. A veszprém-egyházmegyei 
róm. kath. néptanítóegyesületnek Següsd kerü-
leti fiókköre folyó évi május hó 14-én Mar-
czaliban (Somogyin.) tartott közgyűlése egy-
hangúlag határozattá emelte, hogy a Tanítók 
Háza javára 5 éven át évenkint 20 frtot s így 
összesen 100 frtot fog az egyesület pénztárá-
ból adományozni. Ezen 100 frtnyi összegnek 
folyó évre eső első részletét. 20 frtot, Takács 
Lajos elnök beküldte hozzánk s mi azt átadtuk 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

I* 3 
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HZ UNO IIA 
Péterfy Sándorhoz. 

Soha se láttalak, mégis jól ismerlek, 
Soh'se öleltelek, mégis ágy szeretlek. 
Ha megláthatnálak, meg is ölelnélek: 
Jó Péterfy bátyánk, áldott, nemes lélek! 

Iga.?! nem ismerem, nem láttam az arezod, 
T)e láttam, ismerem a.:t a nehéz harczot, 
A melyet érettünk folytatsz számos íve: 
Hogy immár asztag lett kezedben a kére. 

Látom lábad nyomát, hallom biztatásod.... 
A. fundamentumot elől magad ásod. 
Követ kőre téve épülget a hajiéi-. 
Csuda-e ha szivem a szivedhez hajlék'.? 

Munka ki nem fáraszt, csüggedés le nem ver, 
Pedig alig... alig van melletted ember. 
S míg mi a közönytől dideregve fázunk, 
Felépül, készen áll: a tanító-házunk. 

Soha se láttalak, mégis ágy ismerlek, 
Soh'se öleltelek, mégis úgy szeretlek. 
Ha megláthatnidak, de megölelnélek: 
Jó Péterfy bátyáid:, áldott, nemes lélek.' 

Nem, nem ölelnélek.' más egyebet tennél,-. 
Ha egyszer valaha közeledben lennél;, 
E találkozásnak örök emlékére: 
Megcsókolnám kezed fiaink nevébe'! 

(Rmya-Seent-Király.) Gál István. 

A társadalom nyomorultjai. 
Az őszi szél forgatagba sodorta a platán-

leveleket s a fölkavart porral végighurczolta 
a négyszögű téren, mint valami elrongyolt, 
piszkos viszályt. 

A zsibárus boltok felől, amerre a szél járása 
volt, mezítlábos, zömök fid igyekezett a tér 
enyhébb oldalára. Nagy, ügyetlen kalapját mé-
lyen a szemére húzta s megtámaszkodott az 
egyik ház kapu-oszlopához. Tizennégyévesnek 
látszott. Közönyösen nézett szét az üres téren. 

Egyike volt azoknak az elzüllött csavargók-
nak, a kik rongyokba burkolt testtel csatan-
golnak a nagy városok piaczain, mint a kóbor 
kutyák s fejüket ott hajtják nyugalomra, a 
hol meglepi őket az éjjel. 

Mult vasárnap még virágokkal járta be a 
kávéházakat, reggel felé azonban valamelyik 

küszöbön elnyomta az álom s mire fölébredt, 
kosár nélkül maradt. 

Azóta nem ment a kertészekhez, dolog nél-
kül kóborolt az utczákon. Végigjárta a folvó 
partját a hidig, a vízből almát halászott a 
lápoknál, a mit a bocskoros oláhok szállí-
tottak a fenyőkkel. Piacz után a sátorhordók-
nak segített. Máskor pénzt kapott a segítségért, 
ma egy korty pálinka volt a bére. A pálinka 
azonban nem csillapította az éhségét s még 
inkább fázott a rongyos vászonnadrágban, 
mely térdeire lógott. 

Már alig bírták lábai. Nehéz bódultságot 
érzett fejében, lehunyta szemeit s csak hosszú 
szempillái mozogtak. Össze-vissza képeket lá-
tott a csavargó-életből. 

Egy-egy ismerős hang olyan tisztán csengett 
a fülébe, mintha igazán hallaná. 

Megsimogatta hűvös kezével az a sápadt 
arezű asszony, az anyja, a kinek az emléke 
mindenüvé elkísérte a liliomos kis szobából. 

Aztán úgy látta, hogy melléje kuporodnak 
a szivyrozó pajtások rongyos alakjai, a kik 
lopni járnak a boltokba. Eszébe jut az első 
nap a rendőrségi börtönben, a hol megmarták 
lábujjait a patkányok. A hideg keresztülsza-
lad testén s megrázkódik erre a gondolatra, 
Egyszerre, mintha napsugár csillanna meg a 
tér kopasz platánfáin: fölmelegszik a szive. 

A rongyos csoportból kedves leányfej inte-
get feléje szelid nézésű nagy kék szemeivel 
nevetve, majd szomorúan, a mint aranyszín 
haját simogatja. A huga az, a ki mindenüvé 
kisérte bolyongásaiban. 

Már négy nap óta nem látta, kórházban 
fekszik, a honnan az anyjukat is eltemették. 

Maris, Maris! susog kétségbeesetten s a 
kön)* kicsillan a szeméből . . . 

Piszkos-szemetes kocsi döczög végig a téren, 
rossz szürke húzza s minden lépésnél nagyot 
csap törött lábával a kövezetre, mintha man-
kón járna. 

A mezítlábas szemöldökei megrándulnak s 
köny fénylik a szemeiben, a mint fölnyitja. 

Lassan ébred kábultságából s valami külö-
nös illatot szagol nagy mohósággal s a kapu-
mélyedésbe pillant. Kövér kofaasszony bóbiskolt 
a/, oszlop mögött, kopott télikendőjébe taka-
ródzva. Előtte friss pogácsák voltak kosárban. 

A friss tésztaszag nagyon izgatja a csa-
vargót s minden pillanatban nő az éhsége. 
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Mindenre kész lett volna, liogy egyet is 
megszerezzen a pogácsákból. Micsoda gyö-
nyörűség volna bele falni az omlós, zsíros 
tésztába! Az éhes gyomor ingerével egyre 
nagyobb lett az izgatottsága. 

Még küzdött önmagával, de már megfogam-
zott agyában a gondolat; tudta, hogy lopni fog. 

A gyávaság azonban tehetetlenné tette, inai 
reszkettek a félelemtől, mielőtt elkövette volna 
a bűnt. 

Később emberek jöttek a térre s ijedten 
kapta* el tekintetét a pogácsákról. Lehunyta 
szemeit, de csak fölnyíltak pillái. 

Eszébe jutott a Zsikó gyerek, az olyan 
nyugodtan tud lopni, hogy csoda. Pedig haza-
mehetne, de a mostoha anyját nem szíveli. 
Az apjához néha lementek a hajókhoz, az 
zsákoló ott, félig mezítelenre vetkőzve hordja 
erős vállán a gabonás-zsákokat a hajóról. 
Sunyi képű pereczes legény ment át ebben a 
perczben a kis téren s a mezítlábas arczába 
nevetett, csúnya zöldes szemeivel a pogácsákra 
sandítva, a melyek mintha egyre közelebb jöt-
tek volna hozzá a kosárral. Arczába szökött 
a vér . . . A pék bizonyosan tudja, hogy lopni 
akar . . . A szégyen és ijedtség könyeket fa-
csarnak a szemébe . . . Azért se lop. Nem, ha 
éhen vesz se. Mondta magában. 

Az éhség azonban hamar legyőzte benne 
a jó szándékot. 

Nyugtalanul tekintget szét s összezavarodik 
előtte minden, a szép emeletes házak, a fák, 
a szemetes kocsi a szürkével, mintha egymásra 
keringenének, úgy látja. 

Egy kövér, magas kalapú úr tart feléje az 
össze-visszaságból . . . Oh. milyen boldogság 
lehet annak jóllakott gyomorral járnia! — 
gondolta. Valószínű, hogy gazdag ember s ha 
beszélne neki az éhségéről, segítene is rajta. 

Aztán ezt a gondolatát is kiverte fejéből a 
félelem. Eszébe jutott, hogy ilyen volt az a 
gazdag úr is, a kinek vagy három éve útját 
állta, a mint a kocsijába akart lépni s ke-
nyérre valót kért tőle a húgának, — az meg 
a rendőrségre kisértette. 

Aztán megint csak a pogácsákra gondolt. 
Sovány vállai mindjobban előre görnyedtek. 

Kitört egész testében az a borzasztó láz, mely 
megbénítja az akaratot s lopni kényszerít az 
állati ösztön lázadásával, mely nem ismer 
többé félelmet és szégyent. Még küzd bágyadt 
lemondással. Csak ne tudna imádkozni, akkor 
könnyebben menne minden. A ki egyszer 
imádkozni tauult, annak nehéz lopni. 

Nagy, lázas kék szemeit a kofára mereszti. 
Az álmosan ejtegeti fejét a térde fölé. 

Egy mozdulattal a pogácsák után kap, 

tele tömi száját s a kielégített ösztön kéjes 
érzése önfeledtté teszi. 

— Tolvaj ! —- kiáltotta a pereczes a platá-
nok alul gúnyos röhögéssel. 

A mezítlábasnak eszébe se jut a menekülés. 
A kofa haragtól vörösen ront neki. lerántja 
fejéről a kalapot s minden erejéből ütlegeli. 

A tolvaj a kövezetre rogy, — szája tele 
van pogácsával, míg könyes kék szemeit bocs í-
natkérően emeli az asszonyra. A kofa szembe-
néz vele s hirtelen megcsendesedik: szívén 
fogta a könyes szemek fájdalmas tekintete. 
Elfelejtette a tolvajt, a ki meglopta, csak a 
szegény mezítlábas gyereket látja éhségtől 
elcsigázott alakjával. 

Féktelen haragját jó szíve egyszerre lefegy-
verezte, talán a maga rongyos gyerekére gon-
dolt, hogy köny szökött a szemébe. 

Pogácsát vett ki kosarából s odanyonra 
a fiú markába. 

— No menj, rossz kölyke, — zsörtölődött 
tettetett haraggal. Szaladj is! — toppantott a 
lábával s most már szerette volna eldugni a 
megrémült gyereket valahová, hogy emberek 
szaladtak a kapu felé a rendőrrel. 

A mezítlábas ijedten nézett szembe velük, 
mikor a kapu alá szorították, a börtönre gon-
dolt, a hol a patkányokkal fog aludni s a 
húgára, a kit talán sohasem láthat többé. 

Hangos kiáltozással hadonázott, a mint 
vállán érezte a rendőr markát. 

— Nem tudtam mit teszek, —• éhes vol-
tam, — nem lopok többé soha. — Oh. félek 
a börtöntől!. . . 

Az emberek szánakozással néztek a rongyos 
alakra. 

— Ne rángassa úgy a szegényt, — szólt 
a kofa dühösen. 

— Könnyű vele bírni! — Csúfolódott egy 
tömzsi kis ember. 

A város embere az öblös hang felé fordult. 
A házmester is ott nézelődött a nyitott kapu-
ban s most a kofa intésére fölhasználta az 
alkalmat, mire visszanézett, a rendőr már be-
csapta a nagy kaput a tolvaj mögött. 

(Szeged.) Hite l'úl. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a moári jót-'kon-i/ 

nőegyesületnel;, a mely ugyanott egy elemi 
leányiskolát s ezzel kapcsolatban egy kisded-
óvodát szervezett; gróf Wimpfen Sziegfricd 
és neje szül. Stoclcen Francziska grófnőnek, 
kik Ercsi községben saját költségükön egv 
kisdedóviídát és női kézimuilka-iskolát állítót-



12 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 47. SZÁM. 

tak es szereltek föl; dr. II'diafka Nándor 
T. püspök, nagyváradi kanonok és kisprépost-
nak. a ki Biharvármegye Fúrta községéhez 
tartozó Peres-pusztán saját költségén egy 
róm. kath. el. iskolát létesített s annál évi 
500 frtra menő javadalmazás mellett tanítói 
•állást szervezett; „a temesvári magyar nyelv-
terjesztő egyesület" elnökének azon hazafias 
áldozatkészségeért, melylyel a nevezett egye-
sület a vadászerdei áll. el. iskolával kapcsolatos 
konviktus és a délmagyarországi iparszövetség 
által létesített konviktusnak egyenkint 500—500 
frtnyi segélyt adományozott; özv. gróf Zichy 
Itezsőné, szül. Péchy Jakobina grófnőnek, a 
ki a szakalyi r. kath. iskola fölépítésére 500 
irtot és 15.000 drb téglát adományozott. 

Kinevezte: Gellért Ferencz okleveles tanítót 
a mezőbándi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Dravetzky József és JJhrinyák Mariska oki. 
tanítót illetve tanítónőt a daróczi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Pavetits 
Manó oki. rajztanárt a körmendi állami polg. 
iskolához a XI. fizetési osztályba segédtanítóvá; 
Cseresnyés Margit oki. tanítónőt, a nagyboeskói 
áll. el. népiskolához, r. tanítónővé; Almády 
Irén és Fabry Ilona oki. tanítónőket a viski 
áll. el. népiskolához r. tanítónőkké; özv. Kitba-
nekné-Kubics Berta oki. tanítónőt a felső-
szálláspataki áll. elemi népiskolához rendes 
tanítónővé: Berninger Ferencz oki. tanítót a 
krusiczai közs. el. iskolához r. tanítóvá; Weisz 
Sámuel oki. tanítót az entradámi áll. el. nép-
iskolához r. tanítóvá; Finegár Gábor oki. 
tanítót a szálvai áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá: Harmatné-Stern Karolina oki. taní-
tónőt a petrovai áll. el. népiskolához rendes 
tanítónővé. 

Áthelyezte: Titli József szilágymegyei kir. 
tanfelügyelőséghez berendelt áll. elemi isk. 
tanítót, valamint Fülöp Sándor szászdányai 
áll. el. isk. tanítót a viski áll. iskolához r. 
tanítói minőségben; Jakab József mezőszilvási 
áll. el. isk. tanítót a zsibói áll. el. iskolához 
eddigi minőségében; Biró Sándor és Pelczer 
Berta bálványosváraljai áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a kőrösmezői áll. el. iskolához 

jelen minőségükben; Nádas Sándor és Nádasné-
Ugró Mária áll. el. isk. tanítót, illetve taní-
tónőt a bálványosváraljai áll. el. iskolához 
jelen minőségükben. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedélyezett: 
Szentgyörgyi Károly sorkitótfalui volt közs. 
tanító 3 kiskorú árvájának összesen 187 frt 
50 krt; néh. Muntyán Áron marossolymosi gör. 
kel. nyugd. volt tanító 3 kiskorú árvájának évi 
140 frtot; néh. Maxim János vármezői nyugd. 
volt g. kath. tanító özv., szül. Csupe Máriának 
•évi 150 frtot; néh. Papp Bertalan eőri ev. ref. 

tanító özv., szül. Hetey Máriának évi 179 frtot; 
Petrik László mindszenti nyugd. volt tanító 
özv., szül. Spatina Teréznek évi 175 frtot; 
Tóth Bálint füzesgyarmati ev. ref. tanító özv., 
szül. Siró Eszternek évi 209 frt 50 krt. 

Nyugdíjat utalványozott: Áts Gyula szom-
bathelyi r. kath. tanítónak évi 770 fr tot ; Bácz 
Istvánné szül. Arvay Mária zentai munka-
képtelen közs. tanítónőnek évi 320 frtot; Gojda 
Ágoston kricsfalvai munkaképtelen gör. kath. 
tanítónak évi 290 frtot. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. G romer Elek helpai volt róm. kath. tanító 
Helena nevű árvájának a kecskemétibe. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
v A brassómegyei tanítótestület ez évi 

közgyűlését Brassóban tartotta meg. A tárgyso-
rozatból kiemeljük a „dadogók és hebegők gyó-
gyítását", melyet Ütő Sándor brassói el. tanító 
mutatott be nagy sikerrel. A polg". leányiskola 
éneke után ]Seile D. elnök tartotta szépen át-
gondolt elnöki megnyitóját, mely után Ütő S. 
titkár olvasta föl évi jelentését. A titkári je-
lentés különösen szépen emlékezett meg a tes-
tület „Otthonának" létesítőiről, valamint Ka-
kujay tanfelügyelő 40 éves jubileumára rende-
zett díszközgyűlésről. Zathureczky B. b.-újfalusi 
igazgató olvasott föl „Ertelemfejlesztés és jellem-
képzés" czímén; míg a Péchy Árpád ev. ref. 
lelkész „A nép java legyen törvény" cz. érte-
kezését Jánő L. olvasta föl az előadó betegsége 
miatt. Az „Otthon" fentartása és a testület 
nagyon zilált anyagi viszonyaira való tekintet-
ből az évi tagsági díjat két éven keresztül 
fölemelte a közgyűlés s bár ez is tetemes ál-
dozat, mégis midőn Tóthpál János pürkereczi 
igazgató előterjesztette a Ferencz József Taní-
tók Házára vonatkozó határozati javaslatát, egy-
hangúlag fogadta el a gyűlés a következő két 
•javaslatot: 1. Az Bötvös-alapnak a testület min-
den tagja rendes tagja lesz. 2. A Ferencz 
József Tomitok Házára 1000 koronás alapít-
vány tétetik, mely czélra az eddigi helyi Eötvös-
alap és a rendes 1 frt tagsági díjon felül öt éven 
keresztül fizetendő l - l korona díj fog fordíttatni. 

$ A kolozsmegyei tankerületi tanító-
testület borsamenti köre f. hó 16-án tartotta 
meg e tanévi első gyűlését Kidében s ugyan-
ekkor rendezte azt az ünnepet, melyen Gaál 
Sándor köri elnök s neje: Farkas Teréz 25 éves 
tanítók iránt lerótta a tisztelet adóját. Nagy 
József szép beszédben üdvözölte az ünnepel-
teket a kör s a barátok nevében; Pallós Albert 
a kolozsmegyei tantestület nevében; Kozma 
Ferencz kir. tanfelügyelő a maga és a nagym. 
kormány nevében s átadta a ministeri elismerő 
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iratot is. Üdvözletüket tolmácsolták még: a 
község, mely 100 frtos alapítványt is tett a 
jó tanulók jutalmazására, a róm. kath., az ev. 
ref. és unit. egyházak és a volt tanítványok, 
kik szintén alapítványnyal is megörökítették e 
nagy napot. A borsamenti kör egy Eötvös-alapi 
részesjegyet vett az ünnepelteknek. Hartha Pál 
felolvasta az Írásbeli üdvözléseket, melyeket 
részint testületek, részint magánosok küldöttek" 
E fényes óvácziót meghatottan köszönte meg 
Gaál Sándor. A tulajdonképeni gyűlést meg-
előzőleg gyakorlati tanítást tartott Tunyogi 
Béla ev. ref. lelkész s a teljesen sikerült taní-
tás jegyzőkönyvi köszönetben részesült. Fel-
olvastak : Bocr Szabina, özv. Maximné, Szabó 
Ferencz, Lakatos Dénes és Irsay József, mind-
nyájan tanulságos, gyakorlati értékű, szépen 
megírt dolgokat. A szépen sikerült ünnepség 
s a tanulságos gyűlés után közebéd s annak 
végeztével tánczmulatság volt, mely 25 frtot 
jövedelmezett a Tanítók Házának. (B. P.J 

± A nagyszalontai ev. ref. egyházmegyei 
tanítóegyesület erdőhegyi köre Bajjon tartotta 
rendes őszi gyűlését. A szokásos elnöki meg-
nyitó után Tatai Ambrus bájji tanító mutatta 
be, hogyan kell az osztatlan népiskolában 
sikerrel tanítani. A tárgysorozat érdekés 
pontja volt a vasmegyei ált. tanító-egye-
sületnek a záróvizsgálatok eltörlésére vonat-
kozó indítványa, melyre nézve a kör kimon-
dotta, hogy: a) záróvizsgálatok továbbra is 
fentartandók; b) a vizsgálat 2 óránál tovább 
ne tartson: c) a kérdezés joga a tanítóé legyen; 
d) a vizsgálat anyagát: a vallástani tárgyak, a 
történelem s néhány számpélda képezze. Az 
osztatlan népiskolák tanterve igen élénk vitát 
keltett. Beható eszmecsere után a tagok egy-
hangúlag abban állapodtak meg, hogy az osz-
tatlan népiskolák részére nemcsak külön tan-
terv, hanem külön és olyan olvasókönyv szük-
séges, melyben a reáliák is benfoglaltatnak. 
Elnök buzdító szavai után azok, a kik még 
az „Eötvös-alap1'-nak tagjai nem voltak: a 
a kibocsátandó részesjegyekből 400 korona 
értékűt jegyeztek, kötelezve magukat, hogy 
azt 1900 január 1-től 5 frtos részletekben 
törleszteni fogják. A prot. árvaház kará-
csonyfájára 6 frt gyűlt össze. Ezek után 
Hajdú József vadászi tanító olvasta föl: 
,,Belhivatalnokok helyzete a néppel szemben" 
czímű értekezését. (P. L.J 

T A N Í T Ó K T A N Á C S A D Ó J A . 
Szives tudomásul. Magánügyben csak az 

esetben adunk választ, ha a levélíró pontosan 
megczímzett levelező-lapot mellékel leveléhez. 
Czikkek beküldői, ha választ kívánnak, szin-

tén mellékeljenek czímzet' levelező-lapot. Kézira-
tot, mint a lap homlokán is olvasható, nem 
adunk vissza. Elmaradt lappéldányok a kiadó-
hivataltól kell kérni; a szerkesztőség nem 
foglalkozik a lap küldésével. Előfizetési és 
hirdetési díjakat a kiadóhivatalba kell kül-
deni ; ugyancsak a kiadóhivatalba küldendők a 
hirdetési szövegek is, mert különben késedelem 
állhat be a hirdetés közlésében. A kiadóhivatal 
czíme (I. kerület Vár, Iskola-tér 3. szám.) 
világosan kiírandó a levélre. A szerkesztőség-
hez érkező előfizetési és hirdetési díjakat mi 
küldőiknek visszaküldjük. Mindenkit kérünk 
az itt Írottaknak pontos megtartására. — 
Gy. J. és Sch. iL A késedelmi kamatok 
kivetésére az adóhivatalokat pénzügyministeri 
rendelet utasítja. Tanácsadásunk tehát helyes 
volt, mert eme pénzügyministeri rendelet 
tényleg érvényben van. Ha önök saját külön-
leges viszonyaik közepette folyamodásuk alap-
ján kedvezményt kaptak a közoktatásügyi 
minister úrtól, ez ő nagymóltóságának a 
ministeri jogköréből kifolyó ténye volt, melyért 
önök hálás köszönettel tartoznak. — Sz. Z 
Beodra. Az iskolaszék a másik osztály taní-
tásáért megígért havi 26 forinton fölül többet 
csak abban az esetben tartozik adni. ha a 
szünidőben is tett ön szolgálatot. — L. 
A. M.-Bükkös. Az állás elfoglalásától. — 
É. E.-né. Kisjenö. Igaza van: az a helyes, 
hogy „rendele lére." — H. A. Hernád-Né-
meti. 1. Nincs joga a díjlevélben megállapí-
tott jövedelmet leszállítani. 2. A szünnap 
megállapítása az iskolafentartó jogai közé 
tartozik: de heti szünidőt adni köteles. — 
Lippa. A karácsonyi és húsvétiszünidőre vo-
natkozó üzenet a régibb keletű rendeletre 
vonatkozott. — Többeknek. Az egyetemi nyom-
da igazgatósága, mint lapunk kiadója, azt üzeni, 
hogy a gazdast'igi ismétlő-iskolákat a Nép-
tanítók Ljapja díjtalanul nem illeti meg. — 
M. J. Forduljon az illető intézet igazgatósá-
gához Váczra. Mi ezt hogy tudhassuk itt Bu-
dapesten? — P. J. Ó-Becse. Lapunk 46-ik 
számában olvasható volt, hogy ez év végéig 
lehet megrendelni s egy koronát kell bekül-
deni Hajós Mihály titkárhoz, 1., Attila-utczai 
el. iskola. (Szép rendben tarthatja ön a Nép-
tanítók Lapját, hogy ezt a számot „sehogy-
sem tudja megtalálni!") 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— B. u, é. k. Olvasóinknak és munkatár-

sainknak boldog új évet kivánunk az új év-
század új esztendejében. Adja a jóságos Gond-
viselés, hogy a magyar tanítóságra ez új é\ 
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is oly sok örömet hozzon, mint a XIX. század 
utolsó éve, melyben megvalósulni látta egyet-
e'rtésének és kartársi szeretetének a szimbo-
lumát: a Tanítók Házát. Semmi okunk sincs 
kételkedni abban, hogy a magyar tanítóság, a 
melynek nem egy jogosult kívánsága vár még 
megvalósulásra, az új esztendőben és azon 
túl is híven fogja teljesíteni nemzeterősítő 
kötelességeit. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

— A szent év. Az 1900. évben, melyet 
XIII. Leó pápa szent évnek jelentett ki, a 
magyar katkolikus egyház egyszersmind meg-
üli fennállásának kilenczszázéves jubileumát is. 
Az ünnepség központja lesz a Szent-István 
király napjának megülése Budapesten, a mikor 
a szent koronát is három napon keresztül 
kiteszik közszemlére. A herczegprimás már 
szétküldte a jubileumi év megünneplésére vo-
natkozó körlevelét, melyhez XIII. Leó pápa 
jubileumi búcsút hirdető levele van csatolva 
szép magyar fordításban. A pápa levelét mái-
május 19-én kihirdették Rómában, a vatikáni 
bazilika ajtójában s az közismeretű. A herczeg-
primás körlevelében elrendeli, hogy a hónapok 
első péntekjén a mise mindig az oltáriszentség 
kitétele mellett tartassák, hogy a jövő évi 
Nagyboldogasszony napján, azon a napon, a 
mikor Szent Istvánt királyivá koronázták és a 
melyen meghalt, mise után a „Te Deum"'-ot 
énekeljék és engedélyt ad arra, hogy a miséző 
papok az egész esztendő folyamán a miseim ák 
között Magyarország Nagyasszonyához és Szent 
István királyhoz szóló imákat mondhassanak 
és előírja, hogy 1900 decz. 22. a lefolyt században 
elhúnvt összes hivekért gyászmisét mondjanak. 

— Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
21-iki ülésén tárgyalta az idén utoljára a kvóta-
javaslatot, a mennyiben azt a ministerelnök 
— nem lévén kilátás arra. hogy az osztrák kép-
viselőházban még ez évben letárgyaltassék — 
visszavonta. A képviselőháznak e szerint az idén 
hosszabb karácsonyi vakácziója lesz, mint a mult 
évben volt. A kvóta-ügyben (a karácsonyi ünne-
pek után) 0 Fölsége fog dönteni. 

— Kitüntetés. Király ő Fölsége a vallás- és 
közoktatásügyi magyar minister előterjesztésére 
Komáromi) Lajosnak, az „Erzsébet nőiskola" 
polgári iskolai tanítóképző-intézet tanárának, 
a tanügy terén szerzett érdemei elismeréseül, 
az igazgatói czíinet adományozta. 

— Wlassics öyula-utcza. Hódmező-Vásár-
helyen, a nagy költséggel kibővített állami 
óvónőképző mellett, szép új utczát nyitottak. 
Ezt az utczát, a közoktatásügyi minister haza-
fias érdemei elismeréséül, Wlassics Gyula-utczá-
nak nevezték el, Hódmező-Yásárhely törvény-
hatósági bizottságának egyhangú határozatával. 

Lapunk 52. számát, melylyel XXXII. 
évfolyamunkat fejezzük be s melyhez tar-
talomjegyzékünket is mellékeljük, a három 
ünnepre való tekinttel, a midőn az egyetemi 
nyomdában minden munka szünetel, folyó 
deczember hó 23-án zártmik le. 

— Levél a szerkesztőhöz. Sapientis est 
mutare consilium. Ez év elején nem különböz-
tetvén meg a folyó mennyiséget az állandótól, 
tévesen nyilatkoztam az új század kezdeté-
ről. Kötelességemnek tartom azt még ma, mi-
kor nem késő, helyreigazítani. Igaz ugyan, 
hogy 1900 a 19-ik százas telje az állandó 
mennyiségnél; azonban az idő folyó mennyi-
ség és azért ez év utolsó napján esti 11 ó. 
59 p. 59 mpkor még a XIX-ik században, 1 
mp. mnlva már a XX-ik században vagyunk. 
Készüljünk tehát érdeme szerint búcsút venni a 

I XIX. századtól és szívélyes üdvözlettel leköte-
lezni magunknak a XX-ik századot! Dr. Eben. 

Ismétlő-iskolai tanítók jutalmazása. 
Darányi földmívelésügyi minister Binder János 
alsó-szóváthi, Pap János gyalui, fíenedeky 
János mocsi gazdasági ismétlő-iskolai tanító-O O 
kat karácsonyi jutalomban részesítette, azon 
tevékenységüket méltányolva, melyeket iskoláik-
ban kifejtettek. 

— Legényekké avatott iskolásfiúk. Esz-
tergomvármegye németajkú községeiben, mint 
nekünk írják, már régi időktől fogva az a 
szokás, hogy 12—15 éves ismétlőköteles 
gyerkőczöket, ha a legénység pénztárába két 
forint felavatási díjat befizetnek, legénvekké 
avatnak. A befizetett két-két forintot azután 
a legénység, felavatás alkalmával, a korcsmában 
elmulatja, a honnan a legénysorba fölvett 
újdonsült legény rendesen oly állapotban kerül 
haza, hogy sokszor az édes anyja is alig 
ismer saját fiára. A felavatott legény-suhancz-
nak azután privilégiumai közé tartozik, hogy 
a korcsmában együtt dőzsölhet nyilvános 
tánczmulatságok alkalmával a falu felnőtt 
legényeivel, együtt csatangolhat velük éjnek-
éjszakáján, járhat leányos házakhoz, szóval 
élheti a szabad legény életet, rovására a jó 
erkölcsöknek. Esztergomvármegye újabban 
szigorú szabályrendeletet alkotott az iskolás-
gyermekeknek a nyilvános tánczmulatságoktól 
való eltiltása ügyében. A farsang közeledtével 
Vargyas Endre tanfelügyelő most fel is hívta 
a községi elöljáróságokat, hogy a korai legény-
nyéavatást a legszigorúbban ellenőrizzék s 
minden előforduló esetben az 50 frtig terjed-
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hetii rendbírságot rögtön alkalmazzák az 
illetők ellen, mert ellenkezőleg a községi 
elöljáróságok ellen, a közigazgatási bizottság 
útján, a fegyelmi eljárást azonnal meg-
indíttatja. 

— Gazdasági ismétlő-iskola tanulóinak 
tanulmányi kirándulásai. A zentai községi 
gazdasági ismétlő-iskola tanulói az elmúlt tan-
évben az adai m. kir. földmíves-iskolához szok-
tak időnkint tanulmányi kirándulást tenni. E 
kirándulásokat a gazdasági ismétlő-iskola igaz-
gatóságiínak kérelmére a földmívelésügvi mi-
nister az 1899/1900. isk. évre is megengedte. 
Az iskola növendékei hat izben. legfölebb 
50—50 tagból álló csoportokban egy-egv veze-
tővel, egy-egy napra tehetnek ily tanulmányi 
kirándulást. A fölmerülő vasúti költségek meg-ö O 
térítését, valamint a kirándulók élelmezését a 
földmívelésügvi ministeri tárcza viseli. 

A mákony s a lompaelméjü iskolás-
gyerekek. Esztergom vármegye közigazgatási 
bizottságának minapi ülésén Vargyas Endre 
tanfelügyelő egyebek között azt is jelentette, 
hogy iskolalátogatásai alkalmával a vármegye 
több iskolájában, sőt Esztergom város elemi 
iskoláiban is, feltűnően sok tompaelméjü 
tanulót talált s jelezte, hogy különösen az 
első osztályok azért is oly népesek, mert 
ezek a gyöngeelméjű hülyék se írni, se 
olvasni nem lévén képesek megtanulni, ren-
desen megrekednek az első osztályban, a hol 
a tanítás rendes menetét is egészen meg-
akasztják. A dolognak utánajárván, a tanítók 
azt a felvilágosítást adták a tanfelügyelőnek, 
hogy ennek oka szerintük az, hogy a szülök 
ezeket a tompaelméjü gyerekeket kisded 
korukban, hogy a míg ők dolgaik után jár-
nak, ne sírjanak, — mákonynyal szokták 
elcsendesíteni. Az úgynevezett mák-guba héjá-
ból s különösen annak koronájából, ha egy 
darabot hárs-, vagy bodzafa-virágból készített 
forró teába befőznek s a gyerekkel ezt a 
teát felszürcsöltetik, a gyerek naphosszat is 
elalszik tőle, a nélkül, hogy . csak meg is 
moccianna. Minél nagyobb darab mákhéjat 
főznek be a teába, annál kábítóbb a hatása. 
Esztergom városában a kofaasszonyok heti-
vásárok alkalmával a piaczon is árulnak 
ily czélra egész rakás mákgubát. Minthogy 
a közegészségről szóló törvény szerint az 
egészségre ártalmas vagy veszélyes anyagok 
és szerek rendőrileg elkobzandók. Varggas 
tanfelügyelő megkereste a városi rendőr-
kapitányt s a vármegye tiszti főorvosát, 
hogy saját hatáskörükben ezen ártalmas 
anyag árusítása, illetőleg használata ellen 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 

— Két levél a szerkesztőhöz. Nagy Béla 
kir. tanf. tollnok (Nagyvárad) levelet intézett 
hozzánk, melyben lapunk 48. számának ..Föl-
avatás után" cz. vezérczikkével foglalkozik. 
A Tanítók Háza föntartása tőkéjének elő-
teremtésére a 15 kros nyugdíjjárulékok helyett 
azt ajánlja, hogy mondja ki e helyett a nyug-
díjtörvény revíziója alkalmával a törvényhozás, 
hogy fölemeli az iskolafentartói díjat minden 
tanítói állás után évenkint 12 frt helyett 
24-re s a.: ebből befolyó összeg 1 -át 2—3 évben 
a .Tanítók Háza" tőkéjének előteremtésére 
engedi át. Így aztán az országos tanítói 
nyugdíjalap sem esik el egy nagy összegtől, 
másodsorifan pedig a ,Tanítók Háza" tőkéje 

! is meglesz. Van körülbelül 27.120 tanító, ezek 
után iskolafentartói díj 24 írtjával 641.600 frt 
lenne, ennek Vä-a 213.866 frt, 2 évben 
426.732 frt." — Egy másik levél Tnróezi 
Endre veterán kartársunktól érkezett czímünkre 
Szeghalomról. Ebben Tnróezi kartársunk a 

! minden szépért és nemesért buzogni tudó magyar 
tanító lelkesedésének hangj án szól — általunk — 
tanító-társaihoz. „Öreg ember vagyok — írj a — 
72 éves. Szegény ember vagyok, mert még 
csak egy kis viskóm sincs, hol holtom 
után özvegyem s gyermekeim magukat meg-

o. eV D C 
húzhatnák. Sőt olyan gyermekem sincs, a kit 
még iskoláztatni kellene. S mégis, gondolva 
szentkönyvünk e szavaira: ne nézze kiki csak 
a maga hasznát, hanem mindenki a mások 
hasznát is nézze — elhatároztam magamban, 
hogy a b. Eötvös József összes munkáit - dísz-
kötésben — megrendelem. Igaz. hogy meg ü o O./ O 
kell magamat szorítanom, hogy az 52 forintot 
összehozhassam, mert bizony csekély fizetésem 
utolsó fillérének is határozott helye van. De 
arra gondolva, hogy a tanítói kar becsületét 
minden áron és minden igaz uton fenn kell 
tartani: s fizetésem a mult éviekhez képest 
50 frt korpótlékkal szaporodik: adhatnám-e 
e pénzt jobb helyre, mint az Eötvös munkái 
megszerzésére, már csak azért is, hogy a 
tanítók pártolói e kimagasló alakjának munkái 
díszpéldányban díszítsék szerény könyvtáramat. 
Hiszeij mikor ezt teszem, ha utódaim meg-
szorulnak, ez mindig értéket képvisel s bár-
mikor pénzzé tehetik. Más részről pedig a 
nemzeti közművelődéshez, habár csak egv 
homokszemmel is járulok. Áll a Tanítók 
Háza. De állania is kell századokon át, hogy 
a 19-ik század tanítóinak önzetlen együtt-
érzését s alkotását hirdesse." Az Orsz. Eötvös-
bizottság legutóbbi határozata, melyet ugyan-
csak e rovatban ismertetünk, lehetővé tette azt. 
hogy Turóczi Endre fölhívásának a kartársak 
módosabbjai megfelelhessenek. A kevésbbé 
módosak pedig a gyűjtésben buzgólkodjanak. 
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— Felhívás. Szirway János volt almaszeg-
hntai kath. tanítót ezennel fölszólítom, tudassa 
e hivatallal tartózkodási helyét, mivel erre 
nézve sem a komáromi kir. tanfelügyelőség, 
sem pedig a székesfővárosi rendőrkapitányi 
hivatal felvilágosítást nem adhattak, miért is 
a nagyméltóságú vallás- és közoktatási m. kir. 
minister úr 73,655 sz. a. kelt rendelete tartal-
máról őt nem értesíthetem. Sipos Orbán, 
Biharmegye kir. tanfelügyelője. 

— Nyilatkozat. Tavaly ilyenkor 100 frtot 
ajánltam föl annak, a ki arab számgépemnél 
akárhonnét jobbat mutat föl. (Néptanítók Lapja 
50. sz.) Senki sem pályázott ez összegre, bár 
reméltem, hogy lesz, a ki, ha nem is a maga, 
de valamely közczél számára törekszik azt el-
nyerni. Alkalom volt reá, mert több népes 
egyesületi gyűlésen jelen voltam. Indirekt hozzá-
járulásnak tekintem ezt a szakértelem azon 
kijelentéséhez : hogy ez határozottan a legjobb 
számgép; s így most nem tekinthető hiú 
reklámnak régi szándékom alábbi nyilvánítása. 
Nem akartam, hogy külső, bár jó czél, hanem 
hogy csak számgépem tökéletes volta, tehát 
közvetlenül a tanügy előmozdítása legyen az 
indok annak beszerzésére. Ezennel tehát nyil-
vánosan kötelezem magam: a XX. század 
első tizedén át minden nálam megrendelt 
számgép árából 1 koronát adni a „Tanítók 
Házára" akár Budapesten, akár másutt, a mint 
a megrendelő kivánja és e végre ezentúl hasz-

ná l a t i utasítás és szaldirozott számlán kívül 
cheque-lapot is mellékelek a számgéphez, me-
lyekkel időnkint nyilvánosan fogok beszámolni. 
Mindazáltal megújítom és továbbra is föntar-
tom a 200 koronás pályázatot és szívből kí-
vánom, hogy vagy ez, vagy helyette minél 
nagyobb jutalék essék a kitűzött czélra; mert 
mindkét eset a számtanítás előmozdítására is 
szolgál. Dr. Ében Mihály, Zsámbokon (dödölléi 
járás.) 

— Pályatételek. A marostordamegyei ál-
talános tanítótestület a következő két tanügyi 
pályatétel kidolgozására pályadíjat tüz k i : 
1. Mit és hogyan tanítsunk a földmíves-isinétlő-
iskolában, hogy a nép a maga életkörülményei 
között hasznosíthassa ismereteit ? 2. Mely mó-
don és minő eszközökkel hathat oda a tanító, 
hogy ne csak a gyermekek szeressék meg őt, 
hanem a nép és illetve a szülők is, kik köz-
tudomás szerint az iskolát sok helytt még most 
is tehernek tekintik 'i Az elsőnek díja 40 ko-
rona, a másodiké 30 korona. Pályázhatnak a 
marostordamegyei általános tanítótestület tag-
jai. Pályamüvek, melyeknek tartalma legkeve-
sebb 2 ív, legtöbb 3 ív lehet, 1900. évi ápri-
lis hó l-ig az elnökhöz küldendők be. — Az ev. 
ref. tanítók országos egyesülete nváii nagy-

Budapest, 1899. Nyomat t » ! ! TOfíÉ-

gyűlésén Konkoly Thege Béla törvényszéki bir<> 
100 kor. jutalmat tűzött ki a következő tétel 
kidolgozására: „Az egységes tanterv alkalma-
zása hatásaiban. A törvények és a közélet 
tapasztalaiból merített okok támogatásával 
fejtessék ki, hogy az országosan alkalmazott 
egységes tanterv mily hatást gyakorol: 1-ör 
a normal tananyag feldolgozására úgy elmé-
leti, mint gyakorlati tekintetben ? 2-or a nemzeti 
szellem erősítésére ? 3-or a vallásos és erkölcsi 
érzület ápolására ? Ezen pályázatban résztve-
het minden magyarországi elemi iskolában mű-
ködő tanító és tanítónő az iskola jellegére 
való tekintet nélkül. A pályamű négy irott 
ívre terjedhet. Pályázati határidő 1900., évi 
május hó 20. A pályamunkák Kecskeméthi 
László ev. ref. tanító és orsz. egyesületi tit-
kárhoz (Mezőtúr) küldendők". 

— Adakozások. A Tanítók Házára Popo-
rics Sándor tanító (Csedreg) 14 korona 10 
fillért küldött be hozzánk, mint a Szászfaluban 
tartott járásköri gyűlésen eszközölt gyűjtése 
eredményét (ehhez adtak: Popovics Sándor 
1 k. 30 f.; Szennovics Angela 1 k.; Púra 
Sándor 40 f.: Sárkány Lajos ev. ref. lelkész 
1 k.; Kabely István 1 k.; Szabó Béla 1 k. ; 
Bisztrán Antal 40 f.; .V. .V. 20 f.: Erdélyi 
Korjolán 40 f.; S.iabó Lajos 40 f.; N. X. 
20 f.; Oláh György 1 k.: Szitovszky Sándor 
1 k.; X. N. 10 f.; Sepsy Dezső földbirt. 1 k.; 
Miklós Mihály vendéglős 1 k.; Bok Elek 
kereskedő 1 k.: Osadinszky Károly kjegyző 
1 k.; Szilági/i Ilona 50 f.; Mermélstein. Izidor 
kereskedő 20 f. = 14 k. 10 f.). 

— Halálozás: Bognár Antal újfehértói 
nyugalmazott róm. kath tanító, tanítói műkö-
dése utáni 51-ik, nyugalmazása 8-ik, életének 
88-ik évében végelgyengülés következtében 
örökre elszenderedett. Áldás emlékére! 

— Gyűlés. Az ugocsamegyei általános tanító-
egyesület évi rendes közgyűlését 1900 jan. 4-én 
tartja meg Nagy-Szőllősön. A „Ferencz József 
Tanítók Háza" ügyét Bárány Dezső adja elő 
s a többi közt fölolvassák a népiskolai tanterv-
javaslat tárgyalására kiküldött bizottság vé-
leményét. 

T a r t a l o m : A tanító egyik kötelességéről. Tahi/ 
János. — Egy kir. tanfelügyelő a gazdasági ismétlő-
iskolákról. Gönczi Ferencz. — Szegény iskolásgyer-
mekek felruházása. Elek Gyula. — Az osztatlan 
iskola tanterve. Flosz Gyula. —• A nyomdász-tanu-
lók oktatása. Dr. Szécliy Ákos. — Szünóra : Péterfy 
Sándorhoz. Gál István. — A társadalom nyomorultjai. 
Bite Pál. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujváry Béla. 
Segédszerltfsztő: Göaz József dr. 
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